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Vanaf september 2017 wordt een nieuwe testcyclus geïntroduceerd, voor het bepalen van 
het brandstofverbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot. De nieuwe cyclus heet 
WLTP (World wide harmonized light vehicle testing procedure) en is de opvolger van de 
huidige NEDC-cyclus.  
 
Al lange tijd is bekend dat er grote verschillen bestaan tussen de fabrieksopgave van het brandstofverbruik en de 
CO2-uitstoot aan de ene kant en de werkelijke waarden hiervan aan de andere kant. Toen het uitstootschandaal van 
de Volkswagen Groep aan het licht kwam, zijn de reeds bestaande plannen om tot realistischere inschattingen te 
komen in een stroomversnelling geraakt. 
 
Hoewel WLTP impliceert dat het wereldwijd omarmd is, blijkt de werkelijkheid een stuk genuanceerder: de Europese 
Unie, Zwitserland, Noorwegen, Zuid-Korea, Japan en mogelijk India gaan WLTP gebruiken. 

 

 Technische veranderingen 
WLTP streeft ernaar om een betere ‘real world’ testcyclus te genereren dan NEDC, maar het blijft een 
laboratoriumtest. De verschillen zijn toch duidelijk zichtbaar: 
 
 

                     Afbeelding 1 (Bron: JATO Dynamics) 

 
Zoals u ziet is de variatie in snelheid nu groter en de test duurt langer, om een realistischer beeld te geven van het 
werkelijke verbruik en de uitstoot. Daarbij wordt er nu ook rekening gehouden met de opties van het voertuig, die 
invloed hebben op de luchtweerstand, rolweerstand en het gewicht. 
 
De uitdaging schuilt erin dat door het meenemen van de opties in de test er ontelbaar veel variaties mogelijk zijn. 
Tijdens het  configureren van een auto moet voor al deze variaties al een CO2-uitstoot worden bepaald. 
 

  

grafiek 

 
eigenschappen - vast schakelmoment voor alle voertuigen 

- groot deel (40%) van de testen op basis van 
constante snelheid  

- vaker stoppen geeft het voordeel van start-
stop-systemen beter aan 

- opties buiten beschouwing gelaten 

- verschillende schakelmomenten voor elk 
voertuig 

- dynamisch rijden op basis van werkelijke 
rijgegevens 

- minder vaker stoppen betekent dat start-
stop-systemen minder effect hebben 

- opties meegenomen 

totale duur (seconden) 1.180 1.800 

Afstand (km) 11 23,3 

maximum snelheid (km/u) 120 131 

gemiddelde snelheid (km/u) 33,6 46,5 

aantal keren gestopt 14 9 

Nieuwe testcyclus WLTP 
De belangrijkste wijzigingen 
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Voor het bepalen van de WLTP-waarden mag een fabrikant zelf ‘families’ bepalen. Dit kan bijvoorbeeld een bepaald 
model zijn (bijvoorbeeld de Volkswagen Golf 5d.) of een bepaalde aandrijflijn (bijvoorbeeld alle Volkswagens met 
een 1.2 TSI motor), maar in theorie kan dit ook het volledige aanbod van een fabrikant zijn (bijvoorbeeld van 
Volkswagen Up! tot en met Bentley Continental GT). Een fabrikant is daar volledig vrij in en zal dit zo samenstellen 
dat zijn modellengamma zo gunstig mogelijke WLTP-waarden heeft. Wat er namelijk binnen een ‘familie’ wordt 
gedaan, is een meest gunstige en een meest ongunstige waarde bepalen (zie afbeelding 3). Daarbinnen worden alle 
tussenliggende waarden (andere modellen, andere opties etc.) afgeleid binnen de twee randwaarden.  
 
Bijvoorbeeld: airconditioning is +3 gram uitstoot ten opzichte van de meest gunstige waarde en een automaat is +5 
gram; een Golf ten opzichte van een Polo is +10 gram CO2-uitstoot en ga zo maar door. Op deze manier hoeven niet 
alle mogelijke configuraties van een auto getest te worden, maar worden alle mogelijke combinaties 
‘geëxtrapoleerd’ binnen de meest gunstige en ongunstige waarde (zie afbeelding 3).  
 

 
Afbeelding 2                                                                                     Afbeelding 3 (Bron: RAI Vereniging) 

 
Momenteel zijn fabrikanten druk bezig om deze families te bepalen. 
 
Een ander aspect van WLTP is het feit dat jaren geleden is afgesproken dat de gemiddelde uitstoot per fabrikant in 
2021 maximaal 95 gram mag zijn. Deze 95 gram is bepaald op basis van NEDC, en in plaats van deze 95 gram te 
vertalen naar een WLTP-waarde, wordt de waarde die uit de WLTP-cyclus komt ‘vertaald’ naar een NEDC-waarde. 
En deze vertaalde NEDC-waarde wordt gebruikt om te toetsen of een fabrikant gemiddeld onder of op de 95 gram 
blijft in 2021. 
 
Wij hebben dus straks te maken met een WLTP-waarde én een afgeleide NEDC-waarde daarvan. Deze afgeleide 
NEDC-waarde wordt gebruikt om de bpm te bepalen, zodra deze bekend is. 
 

 Tijdpad 
           WLTP wordt gefaseerd ingevoerd: 

- Vanaf 1 september 2017 moeten auto’s met een nieuwe typegoedkeuring een WLTP-norm hebben. 
Typegoedkeuring betekent in Nederland dat de RDW een nieuw type auto test naar richtlijnen van de EU, om 
goedkeuring te geven deze toe te laten op de Nederlandse wegen. Auto’s met een typegoedkeuring van vóór 1 
september 2017 hebben en houden de NEDC-norm. 

- Vanaf 1 september 2018 moeten alle geregistreerde auto’s (dus ook die met een typegoedkeuring van vóór 1 
september 2017) een WLTP-waarde hebben. 

- Tussen 1 september 2018 en 1 september 2019 geldt een zogenaamde restantregeling voor fabrikanten, dealers 
en importeurs. Zij krijgen dan de kans om de bestaande voorraad te verkopen met NEDC-waarde. 

- Op 1 januari 2019 is de conversie gepland van de ‘NEDC bpm’ naar bpm-heffing op basis van de WLTP-waarde. 
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 Financiele gevolgen 
Zodra de eerste auto’s een WLTP-waarde en vertaalde NEDC-waarde hebben, zal de bpm bepaald worden op basis 
van de CO2-uitstoot die hoort bij de vertaalde NEDC-waarde. De verwachting is dat deze waarde iets hoger is dan 
de ‘oude’ NEDC-waarde voor dezelfde auto. Per saldo zal de bpm-component dus iets hoger kunnen worden. 
Hoeveel dit precies is, is op dit moment nog niet te bepalen, maar een ongeveer 5% tot 10% hogere CO2-uitstoot lijkt 
een realistische schatting 
 
Daarnaast wordt vanaf 2019 de CO2-uitstoot van een auto bepaald op basis van de specifiek gekozen configuratie 
met bijvoorbeeld grotere wielen, trekhaak en panoramadak. Dat lijkt op dit moment een tamelijk complexe 
berekening te gaan worden, met een grote kans op afwijkingen in de CO2-uitstoot tussen het moment van offreren 
en het moment dat de auto een kenteken krijgt. Immers, de definitieve CO2-uitstoot van een voertuig wordt pas bij 
kentekening bepaald. Dat was nooit een probleem, omdat de uitstoot van tevoren vast te stellen was, maar dat lijkt 
met de kennis van nu bij WLTP zomaar een paar grammen te kunnen afwijken. 

 

 Praktische zaken 
- Vanaf het najaar van 2017 kunt u de eerste auto’s tegenkomen die een WLTP-norm en een ‘vertaalde’ NEDC-

norm hebben. 
- WLTP geldt voorlopig niet voor (plugin-)elektrische auto’s, omdat de WLTP-test nog niet geschikt is voor auto’s 

met meer dan één verbrandingsmotor. Deze auto’s houden de NEDC-norm. 
- De eerste resultaten van onderzoeksbureau TNO laten een gemiddelde stijging zien in de CO2-uitstoot van 6,2 

gram voor een benzineauto en 8,8 gram voor een dieselauto. Daar kunnen echter op individueel niveau grote 
afwijkingen in voorkomen. 

 

 Gevolgen voor u 
Heeft u een autoregeling heeft met bijvoorbeeld CO2-grenzen of financiële prikkels gebaseerd op de CO2-uitstoot 
van een auto? Dan adviseren wij u om contact op te nemen, voor advies op maat. WLTP zou namelijk tot beperktere 
keuzemogelijkheden kunnen leiden of voor een hogere eigen bijdrage voor uw medewerkers zorgen. 

 
Het lijkt aannemelijk dat – om de complexiteit te verminderen – fabrikanten de optiestructuur van hun auto’s gaan 
vereenvoudigen. Denk bijvoorbeeld aan de Duitse premiummerken waar tientallen opties te verkrijgen zijn. De 
Japanse fabrikanten bieden vaak maar een paar opties aan. Dat zou het bepalen van de WLTP-uitstoot een stuk 
minder complex maken. 

 

 Vragen? 
Heeft u vragen? Arval Consulting geeft u graag advies op maat. Neem daarvoor contact op met Arjos Bot:  
030 – 602 44 44. 


