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35 818 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband 
met de implementatie van Richtlijn (EU) 
2019/1161 van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 
2009/33/EG inzake de bevordering van schone 
en energiezuinige wegvoertuigen 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het noodzakelijk is de Wet 

milieubeheer te wijzigen in verband met de implementatie van Richtlijn 
(EU) 2019/1161 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 
tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone 
en energiezuinige wegvoertuigen (PbEU 2019, L188); 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Titel 9.6. komt te luiden: 

9.6. DE BIJDRAGE VAN DE VERVOERSSECTOR AAN MILIEU-, 
KLIMAAT- EN ENERGIEBELEID  

 B

Artikel 9.6.1 komt te luiden: 

Artikel 9.6.1  

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld 
om te verzekeren dat bij die maatregel genoemde aanbestedende 
diensten en aanbestedende instanties bij een aanbesteding waarbij in die 
maatregel genoemde wegvoertuigen zijn betrokken, rekening wordt 
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gehouden met de minimumstreefcijfers voor schone wegvoertuigen, 
bedoeld in artikel 5, van richtlijn 2009/33/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 april 2009 inzake de bevordering van schone wegvoer-
tuigen ter ondersteuning van emissiearme mobiliteit (PbEU 2009, L120). 

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking met ingang van 2 augustus 2021. Indien het 
Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 
2 augustus 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum 
van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
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