speciale voertuigen

Een factor in de
wegtransport sector
AAnhAngwAgens en opleggers, bussen,
Auto AAnpAssers neDerlAnD, brommobielen,
cArrosserieën, componenten, lAAD- en
lossystemen, reinigingsvoertuigen

rAi vereniging, de brancheorganisatie voor de rijwiel- en
Automobiel industrie, is in 1893
opgericht en dus al meer dan een
eeuw actief voor de branche.

De missie van afdeling Speciale Voertuigen
is het stimuleren van de groei van de
Nederlandse Speciale Voertuigenbranche.
Uitgangspunt hierbij is dat deze branche zich
nadrukkelijk wil profileren als innovatief en
duurzaam, zowel in eigen land als daarbuiten.

Speciale
Voertuigen
De afdeling speciale voertuigen behartigt de
collectieve belangen van 200 fabrikanten en
importeurs van wegtransportmiddelen, zoals
aanhangwagens, opleggers, carrosserieën en
aanverwante producten in nederland.
De afdeling ontwikkelt daartoe activiteiten zoals
de collectieve promotie op tentoonstellingen,
verstrekt marktinformatie, begeleidt haar leden
bij technische vraagstukken en regelgeving en
verschaft informatie die direct of indirect bijdraagt
aan het verbeteren van het rendement van haar
leden. het scheppen van een gunstig economisch
klimaat voor de leden staat daarbij voorop.
De branche voor speciale voertuigen wordt gekenmerkt door
een ambachtelijk karakter maar is tegelijkertijd zeer innovatief.
Specialisatie in combinatie met hoogwaardige kennis en kwaliteit
heeft er voor gezorgd dat de Nederlandse bouwers van speciale
voertuigen tot ver buiten Europa een uitstekende reputatie genieten.
Het aanzien van de branche bij het publiek, de pers en de overheid is
van groot belang voor huidige en toekomstige marktontwikkelingen.
De afdeling is daarom nauw betrokken bij activiteiten die tot doel
hebben de kwaliteit in de branche te verhogen.

De afdeling Speciale Voertuigen bestaat uit acht
secties, te weten:

Aanhangwagens en opleggers

Auto Aanpassers
Nederland,
A.A.N., bedrijven,
die auto’s aanpassen
voor mindervalide
berijders.

Bussen

Brommobielen
De totstandkoming van het keurmerk voor touringcarbedrijven
(Stichting Keurmerk Touringcar Bedrijf) en de RAI-keurmerken
voor autolaadkranen, autolaadkleppen, laad- en lossystemen en stille
distributie zijn hier concrete voorbeelden van.
Marktinformatie is onmisbaar om de plaats van de onderneming in
de markt te bepalen en de lijnen naar de toekomst uit te zetten.
De afdeling verzorgt daarom o.a. via het RDC Datacentrum
verkoopstatistieken voor de leden, maar draagt ook zorg voor het
verspreiden onder de leden van de laatste ontwikkelingen op het
gebied van wet- en regelgeving binnen Nederland en Europa.
Ook laat de afdeling van zich horen als het gaat om belangenbehartiging: bij nationale instanties als de RDW en de ministeries
is Speciale Voertuigen gesprekspartner, maar ook is de afdeling
vertegenwoordigt in de Europese koepelorganisatie CLCCR en laat
zo haar stem horen in Brussel en Geneve.
Daarnaast verzorgt de afdeling een groot aantal platformbijeenkomsten op interessante lokaties waar de leden elkaar kunnen
ontmoeten. Vaak heeft een dergelijke bijeenkomst een thema.

Carrosserieën

Componenten

Laad- en

lossystemen

Export is één van de onderwerpen die voortdurend nieuwe
aandacht behoeft. Bijna driekwart van de leden exporteert in
omvangrijke aantallen naar markten in en buiten Europa. De afdeling
speelt hier op in met exportondersteunende activiteiten, zoals
marktverkenningen, kennisuitwisseling en collectieve stands op
buitenlandse tenstoonstellingen.
Eén van de grootste internationale bedrijfsautotentoonstellingen,
de BedrijfsautoRAI of The European Road Transport Show,
is een initiatief van RAI Vereniging. De leden van de Speciale
Voertuigen zijn met 50% van het totale tentoonstellingsoppervlak
ruim vertegenwoordigd, en zorgen met hun produkten voor een
innovatief aanbod die de beurs uniek maakt. Ook organiseert de
afdeling succesvolle evenementen voor specifieke doelgroepen zoals
de Mobiliteitsdagen en de Reinigingsdagen.

Reinigingsvoertuigen

onze keurmerken

Autolaadkranen

Laadkleppen
Periodieke Keuring
i.s.m. Focwa

Laad- en Lossystemen

Touringcar i.s.m. KNV
en ANVR

Piek-Keur Stille
distributie i.s.m.
Focwa en BMWT

De afdeling Speciale Voertuigen is nauw betrokken bij activiteiten die tot
doel hebben de kwaliteit in de branche te verhogen. De totstandkoming
van de diverse RAI-keurmerken en participatie in overige keurmerken zijn
hier concrete voorbeelden van. De keurmerken benadrukken de kwaliteit
van de producten en dragen bij tot het behouden van deze kwaliteit en de
veiligheid voor gebruikers.
www.raikeurmerken.nl

RAI Vereniging is de vertegenwoordiger van de Nederlandse fabrikanten, importeurs en groothandel van alles
wat met mobiliteitsmiddelen over de openbare weg te maken heeft, inclusief de daarvoor benodigde onderdelen
en accessoires. RAI Vereniging kent vijf afdelingen: afdeling Auto’s; afdeling Autovak; afdeling Fietsen; afdeling
Gemotoriseerde Tweewielers (GT); afdeling Speciale Voertuigen (SV).
Wilt u meer weten over het lidmaatschap of zich direct aanmelden, heeft u specifieke vragen of wilt u eens van
gedachten wisselen, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
Postbus 74800, 1070 DM Amsterdam
President Kennedylaan 925, 1079 MZ Amsterdam
T 020 504 49 49
F 020 646 38 57
sv@raivereniging.nl
www.raivereniging.nl

