
Antwoorden Robert Kok op vragen RTL 
  

1. Klopt onze informatie dat het CarbonTax-model open source software is, en dat dit 

model door u (verder) is ontwikkeld bij achtereenvolgens Ecorys, PRC en 

tegenwoordig Revnext? 

  
Het Carbontax-model is geen open source software. ‘Carbontax’ is een verzamelnaam 
voor verschillende rekenmodellen die zijn toegepast voor hetzelfde beleidsdossier in 
verschillende periodes en voortbouwen op een doorontwikkeld gedachtengoed achter 
de modelfunctionaliteiten. Het is een rekenmodel, waarmee ontwikkelingen in de 
automarkt geanalyseerd kunnen worden. Het Carbontax-model is primair bedoeld om de 
effecten van beleid op de samenstelling van de nieuwverkopen naar brandstoffen en 
gemiddelde CO2-uitstoot te kunnen inschatten. Het klopt dat functionaliteiten en 
gedachtengoed achter het model zijn doorontwikkeld in de tijd en in verschillende 
versies zijn toegepast bij Ecorys, PRC en Revnext ten tijde van mijn werkzaamheden daar.  
  
De eerste versie van Carbontax is ingezet voor Autobrief I. Het model behelste analyse 
mogelijkheden voor de jaren 2012 tot en met 2015 (de beleidsjaren van Autobrief I). Ten 
tijde van Autobrief II is er een nieuw Carbontax-model ontwikkeld met 
analysemogelijkheden voor de jaren 2017 tot en met 2020 (de beleidsjaren van 
Autobrief II). Het model is door PRC i.s.m. TNO ingezet ten behoeve van de doorrekening 
van Autobrief II. Het model bouwde voort op het ontwikkelde gedachtegoed over de 
modelstructuur en functionaliteiten en opgedane kennis en ervaring op dit vakgebied.  
  
Het Carbontax-model is niet statisch, maar is in de afgelopen 10 jaren meermalen 
getoetst en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. In eerste instantie voor het 
doorrekenen van beleidseffecten in 2012-2015, vervolgens voor het doorrekenen van 
beleidseffecten in 2017-2020 en momenteel voor het doorrekenen van beleidseffecten 
in 2021-2030. Afgelopen 1,5 jaar is in het kader van het Klimaatakkoord wederom een 
nieuw Carbontax-model ontwikkeld met analyse mogelijkheden voor de jaren 2021-
2030. 

  
2. Kunt u toelichten wat het private eigendom van dit model van Revnext exact 

behelst? Is het eigendom van Revnext, of van uzelf? Welke (financiële) belangen 

zijn er gemoeid met het CarbonTax-model? 

  
De Carbontax-modellen zijn intellectueel eigendom van Revnext. Het is bij alle betrokken 
partijen die het model gebruiken zoals ministeries, PBL als de FET-leden (bijv. RAI 
Vereniging, ANWB, Bovag, VNA, Natuur & Milieu, etc.) bekend dat Revnext het 
Carbontax-model kan gebruiken in opdrachten voor zowel publieke als private 
opdrachtgevers in het autodomein. Dit is ook de kracht van Revnext en het rekenmodel: 
onafhankelijke doorrekeningen uitvoeren van verschillende beleidsvisies met precies 
hetzelfde rekenmodel. 
  



Afgelopen 1,5 jaar is in het kader van het Klimaatakkoord wederom een nieuw 
Carbontax-model ontwikkeld met analyse mogelijkheden voor de jaren 2021-2030. Deze 
ontwikkeling beoogde veel meer beleidsvragen meer gedetailleerd te kunnen 
beantwoorden dan in het verleden. Revnext ontwikkelde niet alleen een nieuw 
Carbontax-model voor de nieuwverkopen, maar ook een nieuw Carbontax-model voor 
het volledige Nederlandse wagenpark, zodat met nieuwverkopen, import, export en 
sloop een totaal vlootmodel tot stand komt waarmee meer fiscale instrumenten 
(accijnzen, energiebelasting, MRB) kunnen worden doorgerekend en de totale CO2-
uitstoot en energievraag van het wagenpark berekend kan worden  
  
Medio 2018 ontstond vanuit IenW de vraag om vanuit Revnext als onafhankelijk 
adviesbureau met het Carbontax-model de doorrekeningen te doen voor het advies van 
het Formule-E Team (FET) in het kader van de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord.  

  
3. Zijn er bij het aanvaarden van opdrachten door Ecorys, PRC en Revnext door 

betrokken ministeries en PBL afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid 

betreffende het model / de methodiek, en zo ja, welke? Welke afspraken verzetten 

zich tegen openbaarmaking van (versies van) dit model? 

  
Het intellectuele eigendom van de Carbontax-modellen berust bij Revnext. Om antwoord 
te geven op vragen over het Carbontax-model zal een technische achtergrondrapportage 
van Revnext als bijlage toegevoegd worden aan het rapport van PBL met de 
doorrekening van het Ontwerp Klimaatakkoord. 
  
4. Is er bij de opdrachten waarbij u betrokken was sprake geweest van een openbare 

aanbesteding? Zo nee, kunt u aangeven welke bedragen gemoeid waren met die 

opdrachten? 

  
Deze vraag komt overeen met een vraag die door Kamerleden Omtzigt en Lodders zijn 
gesteld aan het kabinet. Ook begrijp ik dat u deze vraag ook heeft gesteld aan de 
ministeries en PBL. Het antwoord op deze vraag ontvangt u via hen.  
  
5. Zijn uw opdrachtgevers (ministeries en PBL) erover geïnformeerd dat Revnext ook 

Tesla als opdrachtgever had/heeft? Hoe? Was u zelf betrokken bij de voorbereiding 

of uitvoering van opdrachten voor Tesla? Waaruit bestaan of bestonden de 

opdrachten voor Tesla? 

  
Revnext is een onafhankelijk adviesbureau dat voor publieke en private opdrachtgevers 
werkt. Revnext heeft geen (financieel) belang in Tesla of andere, soortgelijke 
ondernemingen en/of ondernemingen die een belang hebben bij fiscale stimulering van 
elektrisch rijden, of vice versa. Revnext analyseert, rekent en adviseert inzake diverse 
vraagstukken voor verschillende opdrachtgevers. Revnext heeft dan ook een groot 



belang bij het waarborgen van de eigen onafhankelijkheid. Het is bij alle betrokken 
partijen die het model gebruiken zoals ministeries, PBL als de FET-leden (bijv. RAI 
Vereniging, ANWB, Bovag, VNA, Natuur & Milieu, etc.) bekend dat Revnext het 
Carbontax-model kan gebruiken in opdrachten voor zowel publieke als private 
opdrachtgevers in het autodomein. 
Het huidige Carbontax-model is het enige model in Nederland dat geschikt is om alle 
relevante beleidsvragen en discussies over automarktontwikkelingen te kunnen 
ondersteunen. Daarnaast is het Carbontax-model het enige model dat door alle 
relevante stakeholders, zowel ministeries en PBL als de FET-leden (bijv. RAI Vereniging, 
ANWB, Bovag, VNA, Natuur & Milieu, etc.) erkend en geaccepteerd wordt.  
  
6. Heeft u of Revnext op enigerlei wijze een (financieel) belang in Tesla of andere, 

soortgelijke  ondernemingen en/of ondernemingen die een belang hebben bij 

fiscale stimulering van elektrisch rijden? 

  
Revnext (of Robert Kok in persoon) heeft geen (financieel) belang in Tesla of andere, 
soortgelijke ondernemingen en/of ondernemingen die een belang hebben bij fiscale 
stimulering van elektrisch rijden, of vice versa. 
  
7. Is Revnext (of: bent uzelf) akkoord gegaan met door PBL of ministeries 

voorgestelde wijzigingen van het CarbonTax-model (bij recente doorrekeningen), 

waarbij de door de overheid gewenste uitkomsten dichter onder handbereik 

kwamen? Bent u op enig moment overgestapt op de zogeheten ‘tank-to-wheel’-

benadering, in combinatie met de aanname dat elektrische auto’s vrijwel 

uitsluitend op groene stroom rijden? 

  
Het Carbontax-model is niet statisch, maar is in de afgelopen 10 jaren meermalen getoetst 
en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. In eerste instantie voor het doorrekenen van 
beleidseffecten in 2012-2015, vervolgens voor het doorrekenen van beleidseffecten in 2017-
2020 en momenteel voor het doorrekenen van beleidseffecten in 2021-2030. 
  
De Nationale Energie Verkenning (NEV) hanteert voor de sector mobiliteit een TTW (Tank to 
Wheel) benadering, omdat dit volgens de internationale IPCC richtlijnen wordt 
voorgeschreven voor Klimaatrapportages van landen. Een volledig elektrische auto wordt 
dus als nul-emissie auto gerekend en de indirecte emissies bij de opwekking van elektriciteit 
worden bij de elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord meegenomen. Emissies die 
vrijkomen bij de productie van voertuigen vallen onder de tafel industrie. Deze methodiek is 
al jaren hetzelfde en hierin is geen wijziging aangebracht. 
 


