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Even voorstellen…?



Het klimaatverdrag

“Het Klimaatverdrag van Parijs”
12 december 2015 

195 landen spreken af om in 2050 de stijging van 
de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot 2oC



Van Parijs naar Nederlandse overheid

Parijs

Den Haag



Maar ook naar CAFE en EURO7

Verlaging 
CO2-uitstoot

Verlaging van HC, 
CO, NOx & Fijnstof





Personenauto’s 95 gram CO2
Bedrijfswagens 147 gram CO2 

Corporate Average Fuel Economy



Het CAFE-model voor personenwagens
2020 was een overgangsjaar:
▪ 95% van het voertuiggamma moet voldoen aan de norm van 95 g/km CO2

▪ Serieuze ‘vervuilers’ binnen het gamma bleven dit jaar nog buiten schot
▪ Er werden geen boetes uitgegeven
▪ WLTP testcyclus is verplicht 

Vanaf dit jaar (2021):

▪ 100% van het voertuiggamma moet voldoen aan de norm van 95 g/km CO2 

▪ Boete van € 95,- per gram CO2 dat je boven de norm zit vermenigvuldigt door 
het aantal verkochte auto’s



Het CAFE-model voor bedrijfswagens
Voor bedrijfswagens geldt:
▪ Voor 2020 is een streefwaarde van 147 g/km CO2  vastgesteld

▪ Voor elke 100 kg extra voertuiggewicht mag je 9,60 g/km meer CO2 uitstoten

▪ De WLTP testprocedure is ook hier van toepassing

▪ Eco-innovaties: Fabrikanten kunnen maximaal 7 g/km “krediet” aanvragen voor het gebruik 
van 'innovatieve technologieën' waarvan de voordelen niet voldoende worden opgevangen 
door de testcyclus



Wat was de snelste manier om te dalen?



▪ Potentieel hogere kosten door de opgelegde boetes 

▪ Meer ontwikkelingskosten voor deze innovaties een aanpassingen

Gevolgen voor de fabrikanten?



Green Deal is de routekaart op lange 
termijn voor een klimaat neutrale 

Europese Unie

Voorstel is gedaan voor 70% 
reductie op de CO2 

in 2030

The European Green Deal



▪ CO2 aanpassingen zijn voor fabrikanten te doen, zeker kijkend naar de huidige normen

▪ Met vormen van elektrificatie (MHEV en PHEV) zijn de normen voor benzinemotoren 
dus prima haalbaar 

▪ De dieselmotor produceert minder CO2 en zal dus eerder aan deze normen kunnen 
gaan voldoen!

Conclusie:

Maar…..Kortom, Frans blij…..





Is Euro 7 haalbare kaart?



Emissienorm Euro 6D Full (Euro 6.3)

Sinds 01 september 2019:
Euro 6d-Temp verplicht (”Temp” staat voor “tempoarily), ook wel Euro 6.2 genoemd

Vanaf nu: 
Euro 6D Full (ook wel Euro 6.3)



Wat komt er allemaal bij kijken?

Roetfilter
(DPF)

Selectieve 
katalytische reductie

(SCR)



Welke partijen zijn betrokken?



Wat is de opdracht van CLOVE?

Bron:  ACEA Position Paper Views on proposals for Euro 7 emission standard 

Huidige EURO 6 
norm



Is Euro 7 haalbaar?
Uitgaande van het door CLOVE voorgestelde meest schone scenario (Scenario 3)

Een voertuig dient onder alle omstandigheden onder de grenswaarde te blijven:
▪ Topografie en ijle lucht 
▪ Buitentemperatuur tot -10 graden Celsius
▪ Met en zonder aanhanger
▪ De Testing Conformity Indicator (TCI) moet dit de levensduur van de auto bewaken

Bovendien wil CLOVE de volgende aanpassingen: 
▪ CO2-uitstoot 66% lager dan Euro 6D
▪ NOx-uitstoot halveren t.o.v. Euro 6D
▪ Fijnstofuitstoot 6x minder dan Euro 6D 

En dit is alleen voor EURO 7A (dus niet B, C en D)



Autofabrikanten…
…moeten de technieken voor emissies drastisch herzien:

Stap 1: 

Elektrificeren, want zonder is in ”scenario 3” niet mogelijk om de normen te halen 

Stap 2:

Montage van een super katalysator, inclusief verwarming en sterk verbeterde roetfilter

Stap 3:

Introductie van 48V-systemen om deze super katalysator aan te sturen

Heeft u al enig idee wat  de kostenimpact gaat zijn? 



Vraag aan jullie…….
Wat heeft een EV met deze euronormen 

te maken?



Welke vragen nog?


