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De Tweede Kamerverkiezingen komen er aan. Het is van cruciaal 
belang dat mobiliteit een prominente plek krijgt in de samenleving 
én op de beleidsagenda van het volgende kabinet. Mobiliteit moet 
een nieuw perspectief krijgen.
Tijdens de online nieuwjaarsreceptie van RAI Vereniging werd al 
duidelijk welke mogelijkheden en kansen er liggen om mobiliteit op 
een positieve manier vanuit verschillende invalshoeken te benade
ren. Niet langer meer vanuit het 
verouderde adagium van ‘vervui
lend en lawaai veroorzakend’, 
maar juist behorend tot de vitale 
infrastructuur en als de fi nanciële 
bakermat van Nederland. Het is 
niet de veroorzaker van proble
men, maar juist de oplossing. 
Mobiliteit staat symbool voor het 
innovatief vermogen van de voer
tuigindustrie en biedt bovendien 
vrijheid en sociaal welbevinden. 
Vooral als het is ingebed in een inclusieve samenleving, waarmee 
iedereen mee kan doen opdat er een einde komt aan mobiliteits
armoede. Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB en 
 voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, noemde mobiliteit tijdens de 
nieuwjaarsreceptie zelfs ‘het geluk om van A naar B te komen.’
Iets dat zowel voor het personen als het goederenvervoer geldt. 
Het wordt daarom hoog tijd dat mobiliteit landelijk, regionaal én 
lokaal wordt vertaald in helder beleid vanuit een nieuw perspectief. 
Laten we daarbij niet vergeten dat berijders van motorvoertuigen 
gezamenlijk een megabedrag van zo’n 19 miljard euro ophoesten, 
waarvan slechts 6,5 miljard terugvloeit naar infrastructuur. 
Samen met de Mobiliteitsalliantie werken wij daarom aan de 
 invoering van een nieuw autobelastingstelsel dat stabiel, eerlijk, 

haalbaar en betaalbaar is. De details zijn te lezen op pagina 32
Verder is een herinrichting van steden noodzakelijk. Die moeten 
toekomstbestendig en verkeersveilig worden. Binnen het project 
Stedelijke Mobiliteit (zie ook pag. 9) reikt RAI Vereniging hiervoor 
praktische handvatten aan. Om Nederland te positioneren als gids
land op het gebied van innovatie en verkeersveiligheid bieden wij 
het komende kabinet graag concrete bouwstenen aan. Het is wat 

dat betreft veelzeggend en veel
belovend dat premier Rutte al 
diverse malen heeft benadrukt dat 
de automotive sector (en met 
name de toeleveranciers) naar zijn 
oordeel een machtig onderdeel 
vormt van de Nederlandse indu
strie. Onze inspanningen om de 
beeldvorming rondom mobiliteit te 
laten kantelen en een positieve 
wending te geven beginnen dus 
vruchten af te werpen. Hetzelfde 

geldt voor onze oproep en initiatieven om te komen tot een inclu
sieve samenleving. Het World Economic Forum heeft dit gedachte
goed, waarbij iedereen toegang moet krijgen tot mobiliteit, inmid
dels eveneens omarmd. Onderzoek heeft aangetoond dat de 
achterstand die mensen oplopen wanneer ze niet mobiel zijn gigan
tisch is. Denk aan het niet krijgen van een baan, minder sociale con
tacten, het niet kunnen deelnemen aan het verenigingsleven etc.
RAI Vereniging zal, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezin
gen op 17 maart alle noodzakelijke plannen, ideeën en ingrediënten 
aanleveren waarmee het komende kabinet direct aan de slag kan 
om mobiliteit het gewenste nieuwe perspectief te geven. Het is 
mijn overtuiging dat met de spreekwoordelijke lente in zicht, de 
vooruitzichten gunstig en hoopgevend zijn. ●

DR. STEVEN VAN EIJCK
Algemeen voorzitter RAI Vereniging

‘ Mobiliteit behoort tot 
de vitale infra van 
Nederland’

Werken aan nieuw perspectief 
voor mobiliteit
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Ministerie IenW omarmt het begrip ‘gezonde mobiliteit’
Mobiliteit moet een meer prominente plaats krijgen in de samenleving, 
vindt RAI Vereniging. In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen ligt 
de focus met name op ‘gezonde mobiliteit’. Er is inmiddels algehele erken
ning bij alle politieke partijen dat mobiliteit tot de vitale infra van Nederland 
behoort, zegt Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging.
‘Ook het ministerie van IenW is overstag en gaat zich inspannen om 
‘gezonde mobiliteit’ in het nieuwe regeerakkoord te verankeren.’
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Politici geven hun mobiliteitsvisie
Mobiliteitsonderwerpen staan in de Tweede Kamer met regelmaat op de 
agenda.In het coronatijdperk zelfs meer dan ooit. Vanzelfsprekend is het 
dus ook een thema voor de Tweede Kamer verkiezingen op  woensdag 
17 maart. GO!Mobility legde de huidige mobiliteitswoordvoerders van zes 
grotere partijen in de Tweede Kamer al vast vijf mobiliteitsstellingen voor. 
RAI Vereniging preludeert daarmee op het verkiezingsdebat dat de Mobili
teitsalliantie op donderdag 4 maart organiseert. Vanuit het Muziekgebouw 
aan het IJ in Amsterdam worden de verschillende politieke partijen door 
Rens de Jong aan de tand gevoeld over hun mobiliteitsplannen. 
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ECO-TRENDS - pag. 20
In Amsterdam rijdt sinds kort de 
eerste in serie vervaardigde zware 
elektrische vrachtwagen rond: de 
Volvo FE Electric

MARKTANALYSE - pag. 25
Bijna een kwart van alle 55-plus-
sers zegt vrijwel dagelijks op een 
gewone fi ets te rijden en 11 procent 
op een e-bike

GO!FACTOR - pag. 26
Jasper Engel, auteur van meerdere 
boektitels en oprichter van Oxcart, 
is verliefd geworden op een elek-
trisch aangedreven Mercedes-Benz 
EQC

UITGESPROKEN - pag. 27
Peter Bijvelds, founder en CEO 
van Ebusco, fabrikant van 
 elektrische bussen, geeft zijn 
mobiliteitsvisie

IN DE SPOTLIGHTS - pag. 22
In de bedrijfsvoering van Bever 
Autoaanpassingen staat het leve-
ren van onbeperkte mobiliteit voor 
iedereen centraal



De campagne is een initiatief van verschil
lende partijen zoals het Ministerie I&W, VACO, 
RAI Vereniging, ANWB, BOVAG, RECYBEM, 
Band op Spanning, Milieu Centraal en VNA om 

het gedrag van de automobilist veranderen.  
De ambitie is dat iedere automobilist elke twee 
maanden de banden van de auto controleert 
op beschadigingen en op de juiste spanning 

brengt. 
De juiste spanning 
zorgt voor meer grip 
(kortere remweg en 
kleinere kans op slip), 
minder brandstofver
bruik en minder slij
tage van de band. 
Dat levert auto
mobilisten al snel 
100 euro per jaar op. 
Toch rijdt zo’n 60 pro
cent van de Neder
landers rond met te 

slap opgepompte banden. Redenen genoeg 
om je banden elke twee maanden lucht te 
geven.
Toch checkt de helft van alle Nederlanders zijn 
bandenspanning minder dan 3 keer per jaar, 
terwijl iedere twee maanden wordt aanbevo
len. 42 procent weet dat bandenspanning het 
best gemeten kan worden wanneer de banden 
koud zijn, maar 20 procent denkt onterecht dat 
dit het beste kan als de banden warm zijn.
Geef je banden lucht wijst automobilisten via 
allerlei kanalen, zoals radiospotjes, schermen 
langs de snelweg, navigatie apps, social 
media, informatie op tankstations en banners 
op verschillende websites op de voordelen van 
een vers opgepompte band. ●

Campagne ‘Geef je banden lucht’
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Huub Dubbelman interim voorzitter 
sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens

De sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfs
wagens van RAI Vereniging voert per 2021 
een bestuurlijke wijziging door. De sectie 
wordt verder gelijk getrokken met de overige 
acht secties doordat ook deze sectie 
 voortaan zal worden aangestuurd door een 
voorzitter uit eigen achterban. Steven van 
Eijck is sinds 1 januari teruggetreden als 
 voorzitter van de sectie en Huub Dubbelman 
volgt hem per die datum op. Van Eijck blijft 
wel Algemeen Voorzitter van RAI Vereniging 
en blijft op verzoek van de sectie Personen
auto’s en Lichte Bedrijfswagens actief 
betrokken als boegbeeld van de sectie. 
Huub Dubbelman is een bekend gezicht in de 

Nederlandse autobranche. Jarenlang was hij 
in de Nederlandse MercedesBenz organi
satie verantwoordelijk voor onder meer 
 Corporate Communications en vanuit die 
functie ook nauw betrokken bij de auto en 
bedrijfswagensecties van RAI Vereniging. 
Ook was hij prominent lid van de public 
affairs commissie. Sinds zijn afscheid bij 
MercedesBenz is Dubbelman als onafhan
kelijk adviseur actief in de automotive en 
mobiliteitsbranche. ●

Huub Dubbelman is per 1 januari dit jaar benoemd tot interim voorzitter van de sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfs-
wagens van RAI Vereniging. Dubbelman volgt hiermee Steven van Eijck op, die zich binnen RAI Vereniging meer gaat 
richten op zijn functie als Algemeen Voorzitter. 

Om automobilisten er op te wijzen dat rijden met banden op de juiste spanning veiliger, zuiniger en beter voor het milieu 
is, is eind vorig jaar de campagne ‘Geef je banden lucht’ gestart. 



De coronacrisis houdt de samen
leving in zijn greep. Dit heeft grote 
invloed op het reisgedrag. Sinds 
het begin van de pandemie is de 
behoefte aan individueel vervoer 
gegroeid. Dat is niet alleen te mer
ken in de verkoop van fietsen en 
scooters, maar ook in de registra
ties van nieuwe en tweedehands 
motoren. Sinds 2009 werden er 
niet eerder zoveel motoren ver
kocht als in 2020. Dit ondanks de 
internationale lockdowns in het 
voorjaar, waardoor de toelevering 
van onderdelen en de productie en 
distributie van tweewielers wereld
wijd stokte. Hierdoor konden 
reeds in bestelling genomen 
nieuwe motoren niet worden 

gebouwd en werden winkels niet 
bevoorraad. Vanaf de zomer
maanden was een duidelijke 
inhaalslag te zien die tot het einde 
van het jaar aanhield. 
Motor rijden is ‘in’, constateert RAI 
Vereniging. Mensen kiezen niet 
alleen voor de geweldige beleving 
van motorrijden, maar ook voor 
de praktische kant. De motor is bij 
uitstek geschikt om je in de hui
dige samenleving, snel, veilig, 
schoon en hygiënisch van A naar 
B te verplaatsen. Het potentieel is 
enorm, aangezien momenteel 
slechts de helft van de anderhalf 

miljoen Nederlandse motorrijbe
wijsbezitters een eigen motorfiets 
in bezit heeft. Bovendien past de 
motor in een stedelijk mobiliteits
beleid, waarbij ruimtebesparing 
steeds belangrijker wordt en min
der parkeerplaatsen beschikbaar 
zijn voor auto’s. Ook zet de sector 
versneld in op verduurzaming met 
de ontwikkeling van schonere 
motoren. Alle nieuwe modellen 
die vanaf dit jaar op de markt 
komen voldoen aan de euro 
5norm. ●

Topjaar voor motorfietsbranche 

Van Buel heeft zeer ruime internationale erva
ring en kennis van de automobiel (maak)indu
strie. Hij heeft vele jaren gewerkt als lid van 
het managementteam van VolvoCars, zowel in 
Helmond als in Zweden. Ook was hij werk
zaam bij Ford Motor Company en Philips. Van 
2012 tot 2019 was hij lid van het management 
team bij ‘Vestas Windsystems’ en hij beschikt 
dan ook over een bijzonder sterk netwerk 
zowel in de Automotive als in de Renewable 
Industrie. De ruime ervaring en het brede inter
nationale netwerk waarover Van Buel beschikt 
sluit volgens Kusters prima aan op de wensen 

en behoeften van de Nederlandse automotive 
industrie. ‘De sector is sterk gericht op de 
export van hoogwaardige en innovatie auto
motive technologie en werkt in toenemende 
mate samen met aansluitende sectoren.’
Van Buel laat in een reactie weten vereerd en 
gemotiveerd te zijn om de door Leo Kusters 
ingeslagen weg, samen met het team van RAI 
Automotive Industrie NL, verder uit te bouwen 
en de belangen van de sectie en haar leden 
zowel nationaal als internationaal op de best 
mogelijke manier te behartigen. ●

Albie van Buel nieuwe voorman 
RAI Automotive Industry NL
Albie van Buel is sinds 1 januari dit jaar de nieuwe directeur / sectiemanager bij 
RAI Automotive Industry NL. Hij volgt Leo Kusters op bij de clusterorganisatie 
van de Nederlandse automotive industrie en mobiliteitssector. 
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In 2020 is in ons land het hoogste aantal nieuwe motorfietsen verkocht sinds ruim een decennium. De teller eindigde 
afgelopen jaar op 14.622 stuks, een plus van 4,7 procent ten opzichte van 2019. Daarnaast verkocht de vakhandel een 
absoluut recordaantal van 52.175 gebruikte motorfietsen.

‘Samen met het team van RAI Automotive 
Industrie NL de positie van de sector 
 verstevigen en uitbreiden’

De verkoop van motoren bereikte het hoogste niveau sinds 2009.



Het algemene oordeel over mobiliteit is in een relatief korte periode 
aanzienlijk gewijzigd, vindt Van Eijck. Hij maakt een duidelijk onder
scheid tussen de preCOVID periode en het moment dat de coronapan
demie om zich heen greep. ‘Tijdens het ‘oude normaal had mobiliteit 
nog vaak een negatieve connotatie. Het werd, ondanks alle vruchtbare 
inspanningen van RAI Vereniging en de Europese koepels, toch vaak 
geassocieerd met vervuilend, lawaai veroorzakend etc. Toen kwam 
corona en werd al snel duidelijk dat mobiliteit van vitaal belang was. 
Zonder mobiliteit zou de samenle
ving compleet zijn vastgelopen. 
Niemand zou zijn bestellingen op 
tijd hebben gehad, supermarkten 
zouden niet zijn bevoorraad, hulp
verleners zouden niet op tijd op 
hun werk hebben kunnen komen 
en er zou weinig over zijn geble
ven van die toch al spaarzame 
contacten. Kortom, het land had 
plat gelegen.’ 
Hij wijst er op dat RAI Vereniging 
al ruim voor de coronapandemie is begonnen na te denken over de rol 
van mobiliteit in de toekomst. ‘De conclusie was dat het perspectief 
moest worden gekanteld. Het moest voor iedereen duidelijk zijn dat 
mobiliteit juist de oplossing is voor veel problemen en bovendien vrij
heid en sociaal welbevinden biedt. Helemaal als het is ingebed in een 
inclusieve samenleving, waarbij iedereen mee kan doen.’

Wat wordt eigenlijk precies onder gezonde mobiliteit verstaan?
Gezonde mobiliteit draait om de balans tussen haalbare en betaalbare 
mobiliteitsoplossingen met oog voor mens en omgeving. Iedere oplos
sing moeten wij toetsen op deze drie variabelen. Haalbaarheid in de zin 

dat de stand van de techniek zover is dat het breed ingezet kan worden. 
Maar de oplossingen moeten ook betaalbaar zijn voor veel mensen en 
fi nancieel gezond. Daarom is RAI Vereniging een groot pleitbezorger 
voor een systeem van betalen naar gebruik. Dat is eerlijker, maakt 
nieuwe auto’s voor meer mensen bereikbaar en leidt tegelijkertijd tot 
een verjonging en dus schoner, veiliger en zuiniger wagenpark. 
 Financieel gezond veronderstelt eveneens een juiste mix tussen vraag 
en aanbod in combinatie met een reële prijsstelling (betaalbaar). 

 Vanzelfsprekend dienen mobili
teitsoplossingen oog te hebben 
voor de effecten op mens en 
omgeving. Beweging door bij
voorbeeld te fi etsen valt hieron-
der. Maar ook moet mobiliteit het 
klimaat en het milieu zo min 
mogelijk belasten. Dit vraagt om 
extra inspanningen van de bran
che om een bijdrage te leveren 
aan het ver beteren van de 
 luchtkwaliteit: minder CO2 en 

stikstofuitstoot, minder geluidsoverlast tot en met de invoering van 
innovatieve technieken. Denk daarbij aan duurzame (bio)brandstoffen 
en bijvoorbeeld waterstofelektrische tractie. 

In hoeverre leeft dit thema bij de politiek?
Om de mobiliteit van de toekomst vorm te geven onderhoudt RAI 
 Vereniging intensieve contacten met de wetenschappelijke bureaus van 
alle politieke partijen teneinde richting te geven aan de vaststelling van 
de partijprogramma’s. Onder andere door partijwatchers die zijn aan
gesloten bij de Mobiliteitsalliantie amendementen op de partijprogram
ma’s te laten indienen. Centraal daarbij staan vragen als: hoe kunnen 

Politiek erkent de vitale rol van mobiliteit in Nederland

Mobiliteit moet een meer prominente plaats krijgen in de samenleving, vindt RAI Vereniging. In de aanloop naar de 
Tweede Kamer verkiezingen ligt de focus met name op ‘gezonde mobiliteit’. Er is inmiddels algehele erkenning bij alle 
politieke partijen dat mobiliteit tot de vitale infra van Nederland behoort, zegt Steven van Eijck, algemeen voorzitter van 
RAI Vereniging. ‘Ook het ministerie van IenW is overstag en gaat zich inspannen om ‘gezonde mobiliteit’ in het nieuwe 
regeerakkoord te verankeren.’

Ministerie IenW omarmt het 
begrip ‘gezonde mobiliteit’
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we van Nederland een ideaal vestigingsland 
maken?; wat moet er gebeuren om een infra
structuur te realiseren die meegroeit met de 
elektrificatie?; op welke manier kan de bijdrage 
die de mobiliteitsindustrie moet leveren aan de 
CO2reductie leiden tot een verjonging van het 
wagenpark en welke afspraken zijn er in de 
toekomst tussen werkgevers en werknemers 
te maken over de ideale inzet van de afzonder
lijke vervoers modaliteiten tijdens het 
woonwerkverkeer? 
Vanuit alle windrichtingen zijn we bezig om 
politieke partijen te beïnvloeden. Er vindt uit
voerig overleg plaats over de invoering van een 
nieuw systeem van autobelastingen. De suc
cesvolle elektrificatie van voertuigen brengt 
immers met zich mee dat de BPMinkomsten 
en accijnzen op brandstoffen wegvallen. Als 
de overheid haar inkomsten op peil wil hou
den, dan moeten de vaste belastingen worden 
omgezet in een variabele heffing in de vorm 
van betalen naar gebruik. 

Wat doet RAI Vereniging om gezonde mobiliteit 
nog meer op de politieke agenda te krijgen?
Wij zijn uitermate succesvol geweest in het 
‘refraimen’ van het begrip mobiliteit naar 
gezonde mobiliteit. Het idee van RAI Vereni
ging om in te zetten op gezonde, inclusieve 
mobiliteit werd al snel integraal overgenomen 
door alle 26 partijen van de Mobiliteitsalliantie. 
Hetzelfde geldt voor het ministerie van IenW. 
Dat omarmt het gedachtegoed dat ten grond
slag ligt aan gezonde mobiliteit. IenW heeft 
toegezegd zich in te spannen om dit thema in 
het nieuwe regeerakkoord te verankeren en te 
bekijken welke samenhang en raakvlakken er 
op dit gebied zijn met de andere departemen
ten. Een en ander heeft eind vorig jaar geresul
teerd in een topoverleg van vertegenwoordi
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Steven van Eijck: ‘IenW heeft 
 toegezegd zich in te spannen er 
voor te zorgen dat gezonde mobiliteit 
in het nieuwe regeerakkoord wordt 
verankerd’
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gers van de Mobiliteitsalliantie met 9 departementen.
Tijdens het grote Mobiliteitsdebat op donderdag 4 maart, 
dat RAI Vereniging samen met de Mobiliteitsalliantie 
 organiseert, zullen we gezonde mobiliteit nog nadruk
kelijker op het netvlies van de politiek proberen te krijgen. 
Ik zal, tot de inkt van het komende regeerakkoord droog is, 
niet stoppen om er voor te zorgen dat er de komende jaren 
een stabiel beleid komt dat is geënt op het steeds beter en 
 optimaal faciliteren van het personen en goederenvervoer 
in Nederland. 

Wat betekent de keuze voor gezonde mobiliteit voor het 
beleid van de verschillende secties?
Alle negen secties waren nauw bij betrokken om hier een 
concrete bijdrage aan te leveren. Het enthousiasme was 
groot, want wij kijken hier naar realistische mobiliteits
oplossingen. Of het nu gaat om de elektrifi catie van  
 snorscooters, nieuwe veiligheidsvoorzieningen in auto’s of 
het schoon, zuinig en veilig houden van het bestaande 
(vracht)wagenpark. Opvallend was de enorme dynamiek 
die daarbij ontstond. Iedere sectie kwam onmiddellijk met 
heldere en praktische ideeën uiteenlopend over verkeers-
veiligheid, vergroening, de inzet van data, andere fi nan-
cieringssystemen etc. Op pag. 12 geven alle sectievoorzit
ters overigens hun uitgebreide visie op gezonde mobiliteit.
Alle opvattingen, wensen en ideeën van RAI Vereniging 
over gezonde mobiliteit hebben inmiddels hun beslag 
gekregen in een notitie van de Mobiliteitsalliantie, waarin 
alle raakvlakken met de verschillende departementen zijn 
opgenomen. De notitie is tevens gedeeld met VNONCW 
en de SER.

In hoeverre is dit thema uniek? Of leeft dit ook in de ons 
omringende landen?
Nee, Nederland neemt echt een uitzonderingspositie in. Dat 
heeft in belangrijke mate te maken met ons poldermodel. Nergens ter 
wereld trekken mobiliteitspartijen in één gezamenlijke coalitie met elkaar 
op, zoals bij de Mobiliteitsalliantie die ook nog eens hecht samenwerkt 
met departementen. Als het gaat om inclusieve mobiliteit dan erkennen 
internationale organisaties als ACEA en de OICA weliswaar dat dit een 

volstrekt ondergeschoven kindje is, maar niemand is er op grote schaal 
en op ons niveau mee bezig. Laat staan met het begrip gezonde 
 mobiliteit. 

RAI Vereniging pleit voor een minister van Gezonde Mobiliteit. 
Wat zou zo’n minister als eerste moeten doen? 
Het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie omarmen. Dat is ten slotte 
geschreven door partijen die de volledige mobiliteitsindustrie vertegen
woordigen. De politiek kan dit Deltaplan met zo’n gigantisch draagvlak 
niet negeren. Cruciaal is dat een minister voor Gezonde Mobiliteit vol
doende budget krijgt om dit plan te kunnen uitvoeren. Dat zal de eerste 
strijd zijn die straks moet worden beslecht. Mobiliteit vervult, zoals 
eerder gesteld, op een breed aantal terreinen – infra, economie, sociaal 
welzijn – een vitale functie. Dat moet in klinkende munt worden vertaald 
naar een toereikend budget. ●

THEMA: MOBILITEIT IN VERKIEZINGSTIJD

‘ De politiek kan het Deltaplan 
Mobiliteit niet negeren’ 

‘Een minister voor Gezonde Mobiliteit moet voldoende budget krijgen om het 
 Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie uit te kunnen voeren’
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De aanleiding bij het ontwikkelen van een inte
grale ontwerpaanpak om steden anders in te 
richten was tweeledig, vertelt Sacha Boedijn, 
sectiemanager Fietsen van RAI Vereniging:  
‘de groeiende drukte in de stad in goede banen 
leiden om zo de bereikbaarheid, veiligheid en 
leefbaarheid te verbeteren en tegelijkertijd 
innovaties mogelijk te maken.’

Nieuw fundament
De diversiteit op de menukaart van de consu
ment is volgens haar flink toegenomen. ‘Het 
krioelt van voertuigen op wegen en met name 

Toekomstbestendige stad vraagt om slimmere inrichting

Nieuwe ‘voertuigfamilies’ moeten groei 
stedelijke mobiliteit accommoderen
De huidige inrichting van steden 
 voldoet niet meer. Er is een andere 
ontwerpmethodiek nodig om de 
 groeiende diversiteit aan voertuigen
in de stad veilig in goede banen te 
 leiden, de bestaande vervoersstromen 
te optimaliseren en daarmee de 
bereikbaarheid op peil te houden.  
Het project Stedelijke Mobiliteit van 
RAI Vereniging biedt hiervoor 
 praktische handvatten. Uitgangspunt 
vormt de invoering van een nieuw 
voertuigcategoriesysteem, waarbij 
elke ‘voertuigfamilie’ een vaste plek 
op de weg krijgt, gekoppeld aan een 
maximale snelheid.

Sacha Boedijn en Martijn van Eikenhorst: 
‘De uitgangspunten van het project Stedelijke 

Mobiliteit zijn direct toepasbaar’
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fi etspaden, waar e-bikes, (bak)fi etsen, seg-
way’s, brom/snorfi etsen tot en met al dan niet 
opvouwbare scooters, elektrische steps en 
hoverboards met elkaar strijden om iedere 
vierkante meter ruimte. Bovendien wordt het 
steeds onduidelijker welk voertuig van welk 
deel van de weg gebruik kan en mag maken nu 
de oorspronkelijke in   deling in ‘rijweg’, ‘fi ets-
pad’ en ‘trottoir’ diffuser is geworden. Er was 
dus een nieuw fundament nodig.’

Ideale stad
Martijn van Eikenhorst, manager van de sec
ties Scooters en Motoren, legt uit dat het pro
ject Stedelijke Mobiliteit voortborduurt op het 
gedachtegoed ‘Verkeer in de stad’ van de 
ANWB. ‘Het belangrijkste verschil is dat zij een 
toekomstbeeld van de stedelijke infrastructuur 
schetsen. Wij hebben hun fi losofi e vertaalt 
naar de dagelijkse praktijk, waarbij direct 
wordt aangehaakt bij de nationale en Europese 
wet en regelgeving. Wetgeving loopt vrijwel 
altijd achter op voertuiginnovaties en dit pro
ject geeft duidelijkheid over hoe een stad idea
liter moet worden ingericht.’

Zes voertuigfamilies
Concreet komt dit er op neer dat voertuigen 
worden ingedeeld in een zestal zogeheten 
‘voertuigfamilies’ op basis van een maximale 
constructiesnelheid, maximale breedte en 
massa rijklaar gewicht, waarbij de Europese 
voertuigwetgeving leidend is. Dit resulteert in 
een matrix van A) voetgangers; B) fi ets- achtige; 
C) lichte motorvoertuigen (snorfi ets, e-(bak)

fi ets, bromfi ets, quad, motorfi ets en  riksja); D) 
auto en autoachtige, inclusief lichte bestelbus
jes; E) vrachtauto’s en vracht autoachtige, inclu
sief bussen en F) trams en ander railverkeer.

Vier verkeersmilieu’s
Boedijn: ‘Bij iedere voertuigfamilie hoort een 
maximaal toegestane snelheid. Die hangt af 
van het ‘stedelijke verkeersmilieu’ of weg
domein. In zo’n verkeersmilieu – er zijn er in 
totaal vier – geldt voor alle verkeersdeelne
mers dezelfde maximale snelheid: 10, 25 ,45 
of meer dan 45 kilometer per uur. Dit biedt als 
voordeel dat op een wegdeel dat tot een 

bepaalde voertuigfamilie behoort uitsluitend 
gelijkwaardige verkeersdeelnemers rijden. Dit 
beperkt gewichts en snelheidsverschillen 
 tussen voertuigen en bevordert de verkeersvei
ligheid substantieel.’

Groot draagvlak
Van Eikenhorst benadrukt dat het project 
 Stedelijke Mobiliteit op een groot draagvlak bij 
de leden van RAI Vereniging mag rekenen. 
‘Behalve de secties Fietsen en Scooters, die de 
spreekwoordelijke kar trekken, zijn vrijwel alle 
andere secties nauw bij het project betrokken. 
Het mooie is, dat ons systeem direct toepas

‘ Onze stedelijke 
mobiliteitsvisie 
moet de norm 
worden’
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baar was bij de ontwikkeling van Nationaal 
kader voor Lichte Elektrische Voertuigen 
(LEV). Aanleiding voor dit kader was het 
 ongeval met de Stint. Het ministerie van IenW 
heeft RAI Vereniging gevraagd om hier over 
mee te denken en wij konden dus direct 
 bruikbare handvatten aanreiken, waarbij de 
categorieindeling van LEV’s als vertrekpunt 
diende. Een volgende stap is het project verder 
te verbreden naar gemeenten (VNG) en de 
CROW die als kennispartner voor (decentrale) 
overheden, aannemers en adviesbureaus 
 richtlijnen opstelt voor de inrichting van 
 steden.’

Direct toepasbaar
Boedijn herhaalt dat de visie op stedelijke 
mobiliteit het grote voordeel heeft dat het 
onmiddellijk toepasbaar is omdat het een 
afspiegeling is van bestaande wetgeving. Bij 
auto’s zie je dat al terug. ‘Daar is een gedrags
code en adequate handhaving leidend voor de 
wijze waarop een automobilist zich door het 
verkeer beweegt en niet het voertuig zelf. 
Welke theoretische snelheid een voertuig kan 
rijden zou niet relevant moeten zijn. Gedrag in 
combinatie met massa en voertuiggewicht 
zouden bepalend moeten zijn om te kunnen rij
den in een bepaald verkeersmilieu. Dit bete

kent dat een elektrische step, met bijvoorbeeld 
een maximum voertuigsnelheid van 25 km/u, 
in voertuigfamilie A kan rijden mits de berijder 
zich houdt aan de voor dat wegmilieu gel
dende maximale snelheid van 10 km/u.’
Boedijn wil nog wel kwijt dat het project Stede
lijke Mobiliteit niet beoogt de auto de stad uit 
te jagen. ‘Integendeel, het gaat er juist om de 
auto te faciliteren daar waar het kan. Het 
hangt volledig af van de situatie in de stad 
welk vervoermiddel op bepaalde plekken 
dominant is. De ene keer de auto en andere 
keer de (motor)fiets, brom/snorsfiets, elektri
sche step etc.’

Toekomstbestendige infra
Beiden erkennen dat een noodzakelijke herin
deling van steden nog niet altijd even scherp 
op het netvlies van de politiek staat. Een 
gezonde mobiliteit, een centraal thema van 
RAI Vereniging in de aanloop naar de Tweede 
Kamerverkiezingen, impliceert echter automa
tisch een leefbare stad. Daarom zouden poli
tieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s 
moeten opnemen dat de infrastructuur in ste
den toekomstbestendig dient te zijn, vinden zij. 
 ‘Alleen al de stad Utrecht zal naar verwachting 
over tien jaar tweemaal zo veel voertuigbewe
gingen op fietspaden hebben. Dat is niet op te 
lossen met meer rijstroken. Een aanpassing 
van de infra met bijvoorbeeld bredere wegge
deelten waar bepaalde voertuigen te gast zijn 
biedt wel perspectief. Ons voertuigcategorie
systeem met voertuigfamilies sluit daar op 
aan. Die visie zou de standaard moeten wor
den voor iedereen die aan de slag gaat met 
infra om te komen tot een leefbare, bereikbare 
en gezonde stad.’ ●

‘Gedrag in combinatie met massa, 
breedte en constructiesnelheid van 
het voertuig zouden leidend moeten 
zijn om in een bepaald verkeersmilieu 
te mogen rijden’
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RAI Vereniging is van mening dat iedereen zich zo onbelemmerd, betaalbaar en verantwoord mogelijk moet kunnen 
 verplaatsen. Dit betekent dat mobiliteit zowel fysiek, financieel als klimatologisch gezond moet zijn. Een nieuw te vormen 
regering dient het begrip ‘gezonde mobiliteit’ daarom te verankeren in kabinetsbeleid. Gezonde mobiliteit levert namelijk 
direct een positieve bijdrage aan een betere leefomgeving. Helemaal in deze coronatijd. Welke bijdragen de verschillende 
vervoersmodaliteiten kunnen leveren aan gezonde mobiliteit vertellen de sectievoorzitters van RAI Vereniging.

Visie sectievoorzitters/managers  
RAI Vereniging op gezonde mobiliteit

‘De coronapandemie heeft de aantrekkelijk
heid van de fiets sterk vergroot en een posi
tieve boost gegeven aan een gezonde mobili
teit. De branche maakt over de hele linie, dus 
inclusief de fabrikanten en leveranciers van 
accessoires en componenten, een prachtige 
groei door. De rek is er in Nederland nog lang 
niet uit. Bovendien is er ook nog structurele 
winst in het buitenland valt te behalen voor 
een groot deel van de achterban. Er liggen 
grote kansen in grote buitenlandse steden als 
Londen, Parijs, Milaan en Berlijn waar de fiets 
steeds meer wordt omarmd en ruimte krijgt. 

Een toenemend aantal partijen wil graag 
investeren in fietsen. Niet alleen om er geld 
aan te kunnen verdienen, maar eveneens 
omdat fietsgebruik zowel op de korte als lan
gere termijn een positieve bijdrage levert aan 
de samenleving. Niet voor niets luidt het credo 
van onze sectie: ‘groen, gezond en lachend 
voorbij de file.’

Alex van den Hoff, voorzitter sectie Scooters

‘De elektrische scooter wordt de norm’
De gemotoriseerde tweewieler is inmiddels favoriet en geaccepteerd in alle lagen van de 

 samenleving. Ook op weg naar een gezonde mobiliteit neemt de branche haar 
 verantwoordelijkheid. De elektrische scooter wordt de norm. Ze dragen bij aan een 
gezond en veilig vervoer. De overheid en de lokale politiek moeten het gebruik van 

 populaire (elektrische) gemotoriseerde tweewielers daarom veel meer stimuleren en niet 
met regressieve maatregelen ontmoedigen.’
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Henry Koolen, voorzitter sectie 
RAI Automotive IndustryNL

‘ Gezonde mobiliteits-
uitdagingen vragen 
om een sterke 
 vertegenwoordiger’

‘Nederland zet vol in op een nauwe samen
werking tussen bedrijfsleven, overheid en weten
schap. Dit biedt ondernemers een vruchtbare en 
op mondiale schaal unieke voedingsbodem voor 
innovaties en duurzame groei. Te denken valt 
daarbij aan de voortrekkersrol van Nederland als 
testland voor autonoom rijden en voertuig
connectiviteit. Dergelijke ontwikkelingen en uit
dagingen die bijdragen aan een gezonde mobili
teit vragen om een sterke vertegenwoordiger.’
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Bernard de Graaf, voorzitter sectie RAI Equipment

‘ Gezonde mobiliteit is  
in het dna van onze sector 
verankerd’

Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging 

‘ Benoem een minister voor 
Gezonde Mobiliteit’

‘De politiek laat kansen liggen om de groeiende behoefte aan 
meer gezonde mobiliteit te ondersteunen en te bevorderen. 
Om de vergroening van het wagenpark te versnellen moet de 
 overheid duurzame, zuinige en schone auto’s veel toegankelijker 
maken. We moeten weer zo snel mogelijk terug naar het visionaire 
scenario waarin Nederland, zowel nationaal als internationaal, 
een koppositie inneemt als het meest duurzame mobiliteitsland. 
Mijn oproep aan het volgende kabinet luidt: benoem een minister 
voor Gezonde Mobiliteit.’

‘Het leveren van een bijdrage aan een gezonde mobiliteit behoort 
als het ware tot ons dna. Het is ongeveer het handelsmerk van 
onze achterban. Neem de APK, daarin stond aanvankelijk de 
 voertuigveiligheid centraal. Inmiddels is ook het milieuaspect in de 
vorm van emissieeisen stevig in de APK verankerd. De geplande 
introductie van de ‘deeltjesteller’ in de APK per 1 juli 2022 kan de 
equipment markt mogelijk een extra impuls geven. ‘Het is boven
dien een van de middelen om als branche een belangrijke bijdrage 
te kunnen blijven leveren op weg naar een gezonde en veilige 
 mobiliteit.’
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Martin Mulder, voorzitter sectie Motoren

‘ Verlaag de drempel om de motor 
te kunnen pakken’
‘De gemotoriseerde tweewieler voorziet 
op weg naar een gezonde mobiliteit dui
delijk in een behoefte. De motorfiets is 
efficiënt in gebruik, neemt minder ruimte 
in beslag, is flexibel en leidt tot minder 
files. Moderne motorfietsen zijn boven
dien ‘schoon’. Alle nieuwe modellen die 
vanaf 2021 op de markt komen voldoen 
aan de euro 5 norm. Voor alle duidelijk
heid: die norm is vergelijkbaar met de 
euro 6norm van personenauto’s.
Ook de transitie naar zero emissie is 
inmiddels op gang gekomen. Verschil
lende merken leveren al elektrisch aan
gedreven modellen. Om meer mensen 

toegang te verschaffen tot de motorfiets 
hebben we voorgesteld de eisen voor 
automobilisten om op een lichte motor
fiets te mogen rijden te verlagen. 
 Hiervoor moet het theorieexamen voor 
een lichte 125 cc machine onder voor
waarden komen te vervallen voor ieder
een die in het bezit is van een Brijbe
wijs. Het verlagen van de drempel om 
de motor te kunnen pakken speelt in op 
de groeiende behoefte aan veilig indivi
dueel vervoer in een 1,5 meter samen
leving.’

Johan van der Hoeven, voorzitter sectie RAI Aftermarket

‘Data delen draagt bij aan 
een  inclusieve samenleving’

‘Om mobiliteit zowel fysiek als financieel gezonder te maken is 
‘betaalbaarheid’ een belangrijke voorwaarde, vindt sectie

voorzitter Johan van der Hoeven. Een van de middelen om dat 
te bereiken is het delen van voertuigdata. ‘Dit bevordert de 

marktwerking en biedt consumenten een maximale 
 keuzevrijheid waar zij hun auto willen onderhouden. Data delen 
zorgt voor een digitale versnelling, draagt bij aan een inclusieve 

samenleving en creëert een eerlijk speelveld ten behoeve van 
de verkeersveiligheid en het innoverend vermogen van de 

 automotive sector.’
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‘Als sectie spelen wij slim en innovatief in op een veranderende mobiliteits
markt. Bijvoorbeeld door het leveren van oplossingen voor de ‘last mile’, stille 
stadsdistributie, aangepaste voertuigen, LZV’s, autonoom rijdende voertuigen 
en ebussen. Alle segmenten dragen hier hun steentje aan bij. Het zorgt er 
bovendien voor dat mobiliteit gezond blijft. Neem de Super Eco Combi, waar
bij achter één trekker, twee standaard trailers worden gekoppeld waardoor de 
capaciteit wordt verdubbeld. Met alle voordelen die hier uit voortvloeien, zoals 
minder ruimtebeslag, transportefficiëntie en een reductie van emissies. Maar 
ook elektrische varianten voor (mini)bussen mogen niet worden vergeten. 
Inmiddels vormen dit soort bussen een vertrouwde verschijning in het straat
beeld, waarbij ze laten zien dat gezonde mobiliteit goed kan zijn voor zowel 
de industrie (innovatie) als voor de samenleving als geheel (luchtkwaliteit). 
Als het gaat om het realiseren van een inclusieve samenleving levert de sec
tie eveneens een bijdrage. Zo maken de specialisten van Auto Aanpassers 
Nederland het mogelijk dat mensen met een beperking mobiel blijven.’

Het is verheugend dat er nu eindelijk dui
delijkheid is over de eisen en voorwaar
den met betrekking tot zero emissie 
zones voor stadslogistiek in 2025. Die 
vergroeningsslag kan de branche een 
nieuwe impuls geven. De overheid moet 
dan wel snel duidelijkheid verschaffen 
over de toegezegde aanschafsubsidie 
voor etrucks. Naast het terugdringen 
van emissies en de verbreding van het 
voertuigpark met etrucks en plugin 
hybrids levert het verbeteren van de ver
keersveiligheid eveneens een bijdrage 
aan een gezonde mobiliteit. Hiervoor 
participeert RAI Vereniging in het ‘Veilig 
op Weg’programma dat is opgezet om 
leerlingen van basisscholen te leren op 

een veilige manier om te gaan met grote 
voertuigen in het verkeer en bijvoorbeeld 
uit de dode hoek te blijven. Om te komen 
tot een gezonde mobiliteit, is een financi
eel gezonde sector uiteraard een basis
voorwaarde is. De branche is bezig zich 
te herpositioneren en kan, om zich in 
deze coronaperiode te herstellen, een 
investeringsinjectie goed gebruiken. 
Daar heeft niet alleen de transportsector 
baat bij. Investeringen in innovatie en  
R&D vormen immers belangrijke sleutels 
ter versterking van de economie en de 
samenleving als geheel.’

Wijnand de Geus, sectiemanager Zware Bedrijfswagens

‘ Vergroeningsslag kan branche  
nieuwe impuls geven’

Steven Heersma, voorzitter sectie RAI CarrosserieNL

‘ Slimme en innovatieve  oplossingen  
houden mobiliteit gezond’
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Standpunten grootste partijen 
Tweede Kamerverkiezingen op 
het gebied van mobiliteit

De VVD schrijft letterlijk in het verkiezingspro
gramma dat het In Nederland al jaren normaal is 
om als automobilist per gereden kilometer belas
ting te betalen. ‘Zelfs het verbruik van je motor 
en je rijgedrag worden meegenomen in het tarief. 
Dat heet accijns.’
Maar door de komst van de elektrische auto en 

andere emissieloze voertuigen betaalt een deel van de automobilisten 
juist fors minder. De partij wil daarom dat emissieloze auto’s per kilome
ter gaan betalen. ‘Uiteindelijk zal dan iedereen van accijns overgaan op 
deze kilometerheffing. Want de toekomst is emissieloos rijden, waarbij 
iedereen zelf kan kiezen wanneer ze overstappen zonder dat we men
sen met dwang voortijdig uit hun benzineauto jagen. Als we dan in de 
toekomst toch een systeem van betalen per kilometer hebben, is het 
wel zo eerlijk en eenvoudig om de huidige wegenbelasting af te schaf
fen, en onder de noemer ‘de gebruiker betaalt’ alleen een kilometerhef
fing over te houden.’ Een spitsheffing wijst de partij nadrukkelijk af. Ver
der wil de VVD extra investeren in auto-, spoor-, vaar- en fietswegen, 
waarbij de grootste bereikbaarheidsknelpunten in het land voorrang krij
gen. Ook het groeifonds van de overheid wordt hiervoor ingezet. Andere 
punten in het verkiezingsprogramma zijn: uitvoering van het strategisch 
plan verkeersveiligheid om het aantal verkeersslachtoffers verder te ver
minderen en de invoering van een vignetsysteem waarmee buitenlandse 
chauffeurs gaan meebetalen aan de Nederlandse wegen.

Voor betere verbindingen tussen steden en 
regio’s wil het CDA hubs bouwen waar verschil
lende vervoersvormen samenkomen en reizigers 
eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel)
auto, (deel)fiets, trein of metro. Bij de concessie
verlening voor het openbaar vervoer is een goede 
bereikbaarheid van dunbevolkte gebieden een 

belangrijk criterium. Experimenten met andere vervoersmiddelen als 
deelauto’s en vrijwilligerstaxi’s kunnen in de concessie worden meege
nomen. Goede wegverbindingen zijn van groot belang voor onze eco
nomie en transport. Innovatieve oplossingen moeten de doorstroming 
te vergroten en files tegen te gaan. Op termijn wil de partij een hervor
ming van de autobelasting, zodat ook elektrische auto’s gaan bijdragen 
aan de aanleg en onderhoud van wegen en spoorwegen. 
Voorwaarde is dat het totaal aan autobelastingen niet stijgt. Verder wil 
het CDA een strengere handhaving op hufterig verkeersgedrag en 
onveilige knelpunten waar veel ongelukken gebeuren aanpakken. 
Nederland is een fietsland. Daarom wil de partij in de stedelijke gebie
den meer fietssnelwegen voor het woon-werkverkeer en in het buiten
gebied meer goede en veilige fietspaden langs de mooiste plekken van 
het land.
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De SP schrijft in het verkiezingsprogramma 
schoon en betaalbaar vervoer niet over te kunnen 
laten aan de markt. De politiek zal opnieuw verant
woordelijkheid moeten nemen voor het vervoer, 
door het OV veel meer in publieke handen te 
nemen Een beter klimaat is alleen mogelijk als de 
grote vervuilers meer gaan betalen. Over auto’s, 
fietsen of andere individuele vervoermiddelen rept 
het programma niet. Wel merkt de SP op dat buiten 
de steden op veel plaatsten het openbaar vervoer 
is verschraald of helemaal verdwenen. Dat heeft de 
leefbaarheid van dorpen en regio’s aangetast. Bij 
gunning van het regionale busvervoer moet vol
doende openbaar vervoer zijn in álle kernen in het 
gungebied. Daarbij moet vervoer op maat mogelijk 
zijn, in het bijzonder voor gehandicapten. Stads en 
streekvervoer maken we gratis voor de ouderen en 
de jongeren.

De PvdA vindt dat het principe de vervuiler 
betaalt ook bij mobiliteit geldt. Niet het 
bezit maar het gebruik (het aantal gere
den kilometers) weegt het zwaarst bij de 
wegenbelasting. Op routes met veel 
andere reismogelijkheden is de belasting 
hoger dan waar die alternatieven er niet 
zijn. In navolging van Duitsland wil de par
tij het vrachtverkeer zwaarder belasten 
met een zogeheten Mautheffing. In 2025 
worden alleen nog emissieloze nieuwe 
personenauto’s, motoren, bromfietsen en 
scooters verkocht meldt het partijpro
gramma. Alle vervoersmiddelen die zor

gen voor geluidsoverlast dienen zo snel 
mogelijk te worden vervangen voor stillere 
en duurzamere alternatieven. De partij is 
verder een voorstander van het stimuleren 
van autodelen; elektrisch rijden voor ieder
een toegankelijk en betaalbaar te maken 
(o.a. door fiscale regelingen) en een hoog
waardig, betaalbaar en toegankelijk ov. De 
PvdA wil dat er een landelijk netwerk van 
fietssnelwegen komt en de regio’s helpen 
om het fietsen aantrekkelijker en veiliger 
te maken door in plannen voor mobiliteit 
en infrastructuur de fiets nadrukkelijk te 
betrekken. Naast recreatie dient het 
gebruik van de fiets aantrekkelijker te wor
den voor woon en werkverkeer en school

gaande kinderen.

D’66 wil dat het ov in de stede
lijke omgeving aantrekkelijker 
wordt dan de auto. Om 
Nederland bereikbaar te 
houden, moet goederen

vervoer meer over het water en per spoor 
plaatsvinden. De partij wil toe naar autovrije 
binnensteden en autoluwe woonwijken en 
zet in op aantrekkelijke mobiliteitshubs 
waar reiziger gemakkelijk kunnen over
stappen tussen fiets, auto en ov. Verder wil 
D’66 dat er meer ruimte komt voor de fiets 
door te investeren in de aanleg, verbreding en 
verbetering van fietspaden en snelfietsroutes. 
Binnen de stad krijgen fietsen voorrang op de 

auto en (elektrische) De partij schrijft dat schone auto’s de toekomst 
zijn. Dit betekent concreet:

–  Zowel nieuwe als gebruikte EV’s aantrekkelijker moeten aantrekke
lijker worden voor particulieren, bijv. door een tijdelijke aankoop

subsidie of garanties op batterijen voor tweedehands 
auto’s;

–  Blijven investeren in laadinfra;
–  Het stimuleren van experimenten met zelfrij

dende en met elkaar communicerende (vracht)
auto’s op de snelweg, met aandacht voor gege

vensbescherming en privacy;
–  Het voorlopig handhaven van de maxi

mumsnelheid op 100 km/u en het 
omlaag brengen van de maximum 
snelheid op Nwegen naar 70 km/u 
voor een betere verkeersveiligheid;

– Invoering van een hogere Europese 
emissienorm voor de productie van 

auto’s. Vanaf 2030 zouden alleen nog emis
sievrije auto’s geproduceerd moeten worden.
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Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor onze vrijheid. 
Daarom wil de PVV mobiliteit beschikbaar en betaalbaar 
houden. Zowel het openbaar vervoer als de eigen auto zijn 
belangrijk voor iedereen, stelt de partij. Het openbaar ver
voer en autorijden moeten betaalbaar blijven. De auto blijft 
het belangrijkste vervoermiddel voor veel mensen. De PVV 
is tegen rekeningrijden en wil dat er blijvend wordt geïnves
teerd in goede en veilige wegen. Verder zou de maximum 
snelheid op snelwegen omhoog moeten naar 140 km/u.

De Christen Unie wil 
mobiliteit slimmer en 
schoner maken. Om dit 

te bereiken pleit de partij voor meer wandel- en fietspaden. In 2030 
moet het fietsgebruik met ten minste 25 procent zijn toegenomen ten 
opzichte van 2020. Vanaf 2025 mogen alleen elektrische bromfietsen 
worden verkocht. Verder moet er een kilometerprijs komen voor perso
nenauto’s met een lage basisprijs per kilometer, aangevuld met een con
gestieheffing en in de toekomst wellicht een heffing voor vervuilende 
voertuigen. De kilometerheffing voor vrachtwagens gaat vanaf 2023 niet 
alleen gelden op snelwegen en provinciale wegen, maar op alle wegen, 
meldt het verkiezingsprogramma. Om zero emissie vrachtvervoer te sti
muleren moeten er voor 2025 afspraken worden gemaakt voor de aan
leg van 35 ‘heavy duty’ waterstoftankstations langs snelwegen. 
De partij wil stoppen met het aanleggen dan wel verbre
den van snelwegen.

GroenLinks wil Nederland koploper 
maken op het gebied van groene water
stof en is er een voorstander van om 

meer te investeren in de fiets en vervoer over water. De aanleg van nieuwe autowegen 
past niet in de visie van de partij omdat meer asfalt alleen maar tot meer files leidt. In het 
programma staat dat (elektrisch) fietsen moet worden gestimuleerd door het aanleggen 
van snelfietspaden tussen gemeenten en het uitbreiden van fietsenstallingen bij stations 
en OV knooppunten. Binnen de bebouwde kom wordt 30 kilometer per uur de norm voor 
auto’s. Dat beperkt het aantal verkeersslachtoffers, en verminderd de luchtvervuiling en 
geluidsoverlast. De partij is een voorstander van rekeningrijden om zo automobilisten op 
een eerlijke manier te laten betalen naar gebruik. Daarmee wordt de mrb vervangen. De 
fiscale bevoordeling van leaseauto’s moet worden afgebouwd. Het financieel aantrekke
lijker maken van de fiets van de zaak moet werkgevers stimuleren schoon vervoer aan te 
bieden. Samen met gemeenten werkt GroenLinks aan grotere en strenge milieuzones en 
men wil binnen tien jaar de verkoop van nieuwe auto’s op fossiele brandstof verbieden. 
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In de aanloop naar het verkiezingsdebat op 4 maart

Politici geven hun    mobiliteitsvisie
Mobiliteitsonderwerpen staan in de Tweede Kamer met regelmaat op de agenda. 

In het coronatijdperk zelfs meer dan ooit. Vanzelfsprekend is het dus ook een thema 
voor de Tweede Kamer verkiezingen op  woensdag 17 maart. GO!Mobility legde de 

 huidige mobiliteitswoordvoerders van zes grotere partijen in de Tweede Kamer al vast 
vijf mobiliteitsstellingen voor. 
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Politici geven hun    mobiliteitsvisie
RAI Vereniging preludeert daarmee op het verkiezingsdebat dat de Mobiliteit
salliantie op donderdag 4 maart organiseert. Vanuit het Muziekgebouw aan het 
IJ in Amsterdam worden de verschillende politieke partijen door Rens de Jong 
aan de tand gevoeld over hun mobiliteitsplannen. Het verkiezingsdebat is 
online te volgen via https://streams.nfgd.nl/hetgrotemobiliteitsdebat
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Chris Stoffer, Tweede Kamerlid SGP: 
EENS
‘Er is werk aan de winkel. Denk aan de verbetering van 
de verkeersveiligheid. Er vallen nog elk jaar meer dan 
zeshonderd verkeersdoden en het aantal ernstige 
 verkeersgewonden neemt nog steeds toe. Innovaties 
voor meer voertuigveiligheid verdienen daarom steun. 

Dat geldt ook voor verduurzaming van de mobiliteit. Veel Nederlanders 
willen auto blijven rijden. Deze mobiliteit is en blijft een belangrijke rand
voorwaarde voor werken, ondernemen en recreëren. Om dat schoner en 
zuiniger te doen én ervoor te zorgen dat het inpasbaar is in het energie
systeem is en blijft innovatie cruciaal. Deze investeringen verdienen 
daarom voldoende prioriteit in het subsidiebeleid.’ 

Henk Nijboer, Tweede Kamerlid PvdA
EENS
De PvdA wil schone en gezonde lucht in onze steden 
en dorpen. Om dat te realiseren moeten we nu kiezen 
voor een eerlijk en fatsoenlijk klimaatbeleid. Duurzame 
doelen zijn alleen te halen als we allemaal mee kunnen 
doen. 

De PvdA verkleint de reistijd tussen Randstad en de regio door fors te 
investeren in snel, duurzaam en betaalbaar openbaar vervoer. 
We maken elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk en betaal
baar,  stimuleren autodelen, nieuwe auto’s worden per 2025 emissieloos 
en lawaaiige voertuigen zijn in de toekomst verleden tijd. Om dit te 
 realiseren investeren we, bijvoorbeeld door subsidies, in duurzame, 
 veiligere en stille mobiliteit. 

Mobiliteitsstellingen

Innovaties van onze industrie die bijdragen aan schonere, zuinigere, 
 efficiëntere,  veiligere en stille mobiliteit krijgen prioriteit bij het 
verstrekken van subsidies.

Remco Dijkstra, Tweede Kamerlid VVD
ONEENS
De VVD wil dat autorijden betaalbaar blijft. Alleen zo 
kunnen mensen zorgeloos naar hun werk, vrienden of 
familie blijven gaan. De VVD wil geen onomkeerbare 
stappen voor benzine en dieselauto’s. Eigenaren van 
emissieloze auto’s betalen op dit moment minder dan 

de eigenaar van een benzine of dieselauto. Dat is op termijn niet eerlijk 
en houdbaar. De VVD wil ook emissieloze auto’s hun fair share laten bij
dragen door het invoeren van betalen naar gebruik voor deze groep.  
De lasten voor de benzine of dieselrijder hoeven dan niet omhoog.  
Zo garanderen we een eerlijk systeem, met lage lasten en betaalbaar 
vervoer. 

Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie
EENS
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we samen 
goed voor de schepping zorgen. Daar horen keuzes bij, 
ook als het gaat om de auto. We willen het gebruik van 
de auto belasten per kilometer, waarbij je een lage prijs 
betaalt in gebieden met weinig openbaar vervoer en 

een hogere prijs in drukke, stedelijke gebieden. Bestaande en geplande 
tolwegen worden afgeschaft. In plaats daarvan investeren we in de ver
betering van doorstroming, door slimme technologie in auto en infra
structuur. Wat ons betreft zetten we ook flinke stappen naar meer elek
trische (deel)auto’s en geven we ruim baan aan de (elektrische) fiets en 
openbaar vervoer. Schoner vervoer is goed voor onze leefomgeving en 
daar hebben we allemaal wat aan.

Het nieuwe kabinet moet onomkeerbare stappen zetten op weg 
naar betalen naar gebruik
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Wytske Postma, Tweede Kamerlid CDA
EENS
Dat zou zonde zijn. Benzine en dieselauto’s worden 
steeds veiliger, schoner en zuiniger. Nieuwe technolo
gieën in auto’s die de veiligheid verbeteren zoals lane 
keeping en adaptive cruise controle zijn goede 
 ontwikkelingen. De dieselauto van nu is al veel minder 

vervuilend en de benzine auto zuiniger. 
De BPM op auto’s is in de praktijk elk jaar hoger geworden, terwijl in de 
huidige Autobrief is afgesproken de BPM jaarlijks 2 procent te verla
gen. Hierdoor neemt de import van auto’s ook toe ten koste van de 
 verkoop in Nederland. Het CDA wil een verlaging van de BPM om 
Nederlandse verkoop van nieuwe benzine en dieselauto’s te stimuleren. 
Dat is goed voor onze ondernemers in de autosector, goed voor de 
 verkeersveiligheid en goed voor het milieu.

Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid D’66
EENS
D66 maakt autobezit niet duurder. We verschuiven de 
lasten naar gebruik. We vinden het belangrijk dat we in 
Nederland schone lucht inademen en in actie komen 
voor het klimaat. We geven mensen daarom bijvoor
beeld een subsidie om elektrische auto’s te kopen, ook 

tweedehands. Ook voeren we rekeningrijden in, waarbij auto’s die meer 
vervuilen ook meer betalen. Er is al afgesproken dat vanaf 2030 alle 
 verkochte nieuwe auto’s emissievrij moeten. Dat is hard nodig, want 
onze lucht moet écht schoner en we hebben geen tijd te verliezen om 
klimaatverandering tegen te gaan. Daarom kiest D66 voor de schone 
route.

Nieuwe  benzine- en dieselauto’s steeds duurder maken zorgt  
voor een verdere toename van de veroudering van het Nederlandse 
 wagenpark

Wytske Postma, Tweede Kamerlid CDA
EENS
De Super Eco combi’s kunnen een bijdrage leveren aan 
een duurzamer transportsector. Maar het is geen 
 wondermiddel. Simpelweg omdat we vele manieren 
van transport nodig hebben om alles te kunnen bevoor
raden en producten te verplaatsen. Door de beperkin

gen aan inzetbaarheid, alleen lange afstand transport op toegewezen 
hoofdwegen, zal er een efficiënte logistieke planning bij moeten om de 
combi goed gevuld op pad te laten gaan. Gelukkig zijn er veel Neder
landse transporteurs die deze uitdaging aan kunnen. Een (super) 
 ecocombi kan een mooie toevoeging zijn aan het wagenpark van een 
transportonderneming.

Vrachtauto’s worden ook duurzamer door 
meer ruimte te bieden aan super eco combi’s
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De Volvo FE Electric voor Renewi 
heeft een GVW van 27 ton en is 
daarmee het zwaarste elektrische 
voertuig dat door een OEM affa
briek in serie wordt geproduceerd.
Het voertuig is voorzien van vier 
lithiumion accupakketten van 50 
kW elk. De accu’s laden ook tij
dens het remmen op wat de Volvo 
FE Electric zeer geschikt maakt 
voor inzet met veel stopandgo. 
Om de batterijcapaciteit zo 
 efficiënt mogelijk te benutten is 
de FE Electric voorzien van 
 speciale software, waarin de 
route, het aantal stops en de 
gewichten kunnen worden inge

geven. Het systeem toont vervol
gens of de route mogelijk is, 
 hoeveel energie er per kilometer 
wordt verbruikt, hoeveel batterij
capaciteit er nog overblijft, wat de 
gemiddelde transportsnelheid zal 
zijn en hoe lang de rit duurt. 
Als toonaangevende afvalinzame
laar geeft Renewi dagelijks nieuw 
leven aan gebruikte materialen. 
Ongeveer 90 procent van het afval 
dat de onderneming verwerkt, 
krijgt een tweede leven als grond
stof of energie waarmee het een 
aanzienlijke hoeveelheid CO2 
bespaart. Het aanschaffen van 
het elektrische voertuig waarmee 

de recycler nog verder de emis
sies kan terugdringen en de vloot 

kan verduurzamen, komt dan ook 
niet als een verassing. ●

Voor transportaanbieders in stedelijke en sommige regionale toepassin
gen zal het in veel gevallen voldoende zijn om het voertuig op het depot 
te laden. Veel transportaanbieders onderzoeken volgens Scania de 
mogelijkheden om dit te doen, maar komen er snel achter dat het vin
den van de juiste laadoplossingen een 
complexe zaak is. Voor meer geavan
ceerde routes en naarmate het elektrifi
catietraject vordert, zal er ook behoefte 
zijn aan meer geavanceerde oplossin
gen met betrekking tot het op bestem
ming laden en publiek laden. Een com
plete laadoplossing omvat de levering 
van energie, het opladen van hardware 
en software, maar ook de installatie, het 
onderhoud en andere gerelateerde dien
sten die zijn aangepast aan de speci
fieke behoeften van elke klant. ‘Deze 

sterke samenwerking met ENGIE en EVBox Group zal de overgang ver
gemakkelijken voor onze klanten naar een steeds meer geëlektrificeerde 
vloot en zodoende naar duurzamer transport’, zegt Alexander Vlaskamp, 
Head of Sales and Marketing van Scania. 

Scania is er van overtuigd dat de transitie van 
de transportbranche alleen kan plaatsvinden 
door een breder ecosysteem te verkennen en 
samen te werken met nieuwe partners. Het 
partnership met ENGIE en de EVbox Group 
betekent voor Scania opnieuw een samen
werkingsverband in de energiesector, na een 
eerdere aankondiging over de toelevering van 
batterijen. ●

Eerste in serie geproduceerde zware 
e-truck voor Amsterdam

Scania sluit partnership voor laadoplossingen
Scania gaat met ENGIE en haar dochteronderneming EVBox Group de krachten bundelen om transportaanbieders in 13 
Europese landen een op maat gemaakte en complete e-mobility oplossing aan te bieden. 

ECO TRENDS

In Amsterdam rijdt sinds kort de eerste in serie vervaardigde zware elektrische vrachtwagen rond. Het gaat om de Volvo 
FE Electric die het internationale waste-to-product bedrijf Renewi in Amsterdam inzet voor afvalinzameling.

De op maat gemaakte e-mobility oplossingen 
komen in 13 Europese landen beschikbaar.

De Volvo FE Electric is voorzien van speciale software om de batterij-
capciteit zo efficiënt mogelijk te benutten.
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Een te lage bandenspanning is vaak de oor
zaak van pechgevallen met vrachtwagens. 
Door chauffeurs te waarschuwen, neemt de 
bewustwording toe, wat een positief effect 
heeft op het voorkomen van klapbanden en 
lekke banden. Dit verbetert de verkeersveilig
heid en de verkeersdoorstroming. Onderzoek 
van SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteits
programma in ZuidNederland, toont aan dat 
41 procent van de pechgevallen met vrachtwa
gens wordt veroorzaakt door een lekke band 
of klapband. Vaak is een te lage bandenspan
ning te oorzaak, zegt Andrew Roos, project
leider bij SmartwayZ.NL. ‘Zo’n pechgeval kan 
gevaarlijke verkeerssituaties opleveren. Het 
belemmert de doorstroming en verslechtert de 
bereikbaarheid. Banden met voldoende lucht 
zorgen bovendien voor minder CO2uitstoot en 

minder brandstofverbruik. Via 
de Truckmeisterapp zien 
chauffeurs direct om welke 
band het gaat. Op die manier 
wordt de bandenspannings
meter aan de talking traffic 
keten gekoppeld. Dat is uniek 
in Nederland.’
Omdat de bandenspan
ningsmeter gebruik maakt 
van de talking traffic tech
nologie is het volgens hem 
eveneens mogelijk om er 
andere meetsystemen, bij
voorbeeld het gewicht en 
de hoogte van de vracht
wagen, aan te koppelen. 
‘In de toekomst willen 

we chauffeurs al vóór de 
laatste afrit voor een via
duct of tunnel informeren 
als hun truck daar niet 
geschikt voor is. Zodat ze 
tijdig een andere route kun
nen kiezen. Dat bespaart 
hen en andere weggebrui
kers veel ongemakken.’
Het automatische banden
meetsysteem is ingediend 
voor de Automotive Innova
tion Award. ●

Bandenspanningssysteem trucks verbetert veiligheid

De nieuwe generatie Citea’s, die 
zal bestaan uit 4 lengtevarianten, 
voldoet volgens Alex de Jong, 
Business Manager Openbaar 
 Vervoer bij VDL Bus & Coach, aan 
elke mogelijke vraag uit de markt. 
‘Ieder model biedt een oplossing 
zonder compromissen op het 
gebied van duurzaamheid, 
 technologie, range, passagiers
comfort en capaciteit, ergonomie, 
flexibiliteit, veiligheid en Total 
Cost of Ownership.’ 
VDL Bus & Coach introduceert 
onder meer een innovatieve com
posiet zijwandconstructie die 15 
procent lichter is ten opzichte van 

een conventionele zijwand. Het 
batterijpakket is standaard in de 
vloer verwerkt. Dit zorgt voor een 
betere verdeling van het gewicht, 
meer stabiliteit (veiligheid) en het 

verhoogt de passagierscapaciteit. 
Door de keuze van efficiënte 
 componenten, een lichtgewicht 
constructie, een goede isolatie, 
een aerodynamisch ontwerp en 

optimaal energiebeheer wordt het 
energieverbruik van het voertuig 
tot maar liefst 30 procent geredu
ceerd, laat de onderneming 
weten. ●

VDL Bus & Coach presenteert dit jaar de nieuwe generatie elektrische Citea’s. Het busconcept is volledig gebaseerd op 
een elektrische aandrijflijn. De bussen zullen voor het eerst tijdens Busworld in Brussel in te zien zijn. 

Op het traject N279 (Asten-Veghel) signaleert de ‘slimme’ bandenspanningsmeter sinds september vorig jaar, met senso-
ren in het wegdek, afwijkingen in de bandenspanning van vrachtwagens. Chauffeurs kunnen via de Truckmeister-app een 
melding over afwijkingen ontvangen.

ECO TRENDS

VDL Citea range volledig zero emissie

De Truckmeister-app waar-
schuwt chauffeurs voor een 
afwijkende bandenspanning.

De nieuwe generatie Citea’s zal volledig elektrisch zijn aangedreven.
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Jeroen van den Broek heeft vorig jaar, samen 
met Jan Jonkheid, de directie verantwoorde
lijkheden van Bever overgenomen van Rien van 
den Broek, die de afgelopen 34 jaar de 
 stuwende kracht was achter de onderneming 
en er mede voor heeft gezorgd dat Bever de 
positie van marktleider in Nederland heeft 
 kunnen verwerven. 
Bever is inmiddels uitgegroeid tot een organi
satie met 55 werknemers en een landelijk 
 dekkend netwerk met vier vestigingen. Op  
 jaarbasis vinden tussen de 1.000 tot 1.500 
modificaties plaats, laat de oud-directeur 
weten. ‘Daarnaast kunnen mensen bij ons 
terecht voor een gebruikte aangepaste auto.’

Inclusieve mobiliteit
Jeroen van den Broek legt uit dat de wereld 
van autoaanpassingen in twee categorieën is 
in te delen: mee rijden en zelf rijden. ‘Onze 
core business is gericht op de zelfrijdsituatie. 
De klant moet zelf in staat zijn om zijn of haar 
aangepaste auto of busje te besturen. Die 
autonomie zorgt er voor dat zij mobiel kunnen 
blijven en extra vrijheid krijgen om zelf op pad 
te gaan. Dat is van een niet te onderschatten 
belang: volwaardig mee kunnen doen aan de 
maatschappij, een baan kunnen zoeken binnen 
én buiten de regio etc. Het draagt allemaal bij 
aan een gezonde, inclusieve mobiliteit.’
Hij wijst er op dat Bever tevens beschikt over 
een eigen rijschool. ‘Het is geweldig om te zien 
dat mensen in een taxi naar ons toe komen 
om lessen te nemen en na een paar maanden 
zelfstandig in een eigen auto naar huis kunnen 
rijden.’

Smart systemen
Net zoals geen functiebeperking hetzelfde is, 
is het aantal mogelijkheden voor autoaanpas
singen nagenoeg oneindig. Vrijwel altijd gaat 
het volgens Jeroen van den Broek om maat
werk. ‘Maar bijna alle functiebeperkingen zijn 
met techniek op te lossen. Ons uitgangspunt 
ligt bij voertuigmodificaties niet op de lichame
lijke beperkingen, maar juist op datgene wat 
de klant wel kan. Dat is het vertrekpunt van 
alle aanpassingen.’
Bever maakt ‘eenvoudige’ aanpassingen zoals 
het verplaatsen van een gaspedaal van rechts 

naar links, maar levert ook complexe syste
men waarbij sturen, remmen, gas geven tot en 
met alle secundaire bedieningen (knipperlich
ten, claxon, ruitenwissers) met een joystick 
bedienbaar worden gemaakt.
Verder bezit Bever een eigen ontwikkelafdeling 
en productiebedrijf, aangestuurd door direc
teur Jan Jonkheid, voor het vervaardigen van 
intelligente gas, rem en stuursystemen. Die 
worden onder de naam SmartBrake, SmartGas 
en SmartSteer op de markt gebracht ten 
behoeve van zowel de eigen vestigingen als 
binnen en buitenlandse autoaanpassers.’

Oproep nieuw kabinet
De grote wens van Bever is om het credo 
‘mobiliteit voor iedereen’ breder in de samenle
ving te verankeren. Mensen zelfstandig op pad 
te laten gaan naar hun werk of familie is niet 
altijd via een taxi te realiseren. ‘Op dit moment 
bepaalt het UWV bij werkenden of studenten in 
hoeverre iemand met een beperking in aan
merking komt voor een vervoersoplossing of 
vergoeding. Bij alle andere gevallen is dat de 
gemeente. Het inzetten van een collectieve 
(openbaar) vervoersoplossing is dan vaak de 
logische keuze, maar lang niet voor iedereen 
de beste. Onze oproep aan een nieuw kabinet 
luidt daarom: kom met wetgeving waarbij 
 individueel wordt beoordeeld hoe iemand het 
beste met zijn mobiliteit geholpen kan worden. 
Zodra mobiliteit bijdraagt aan zelfredzaamheid 
van mensen kan een kostenpost zo maar ver
anderen in een besparing.’ ●

Bever Autoaanpassingen slaagt er al bijna 50 jaar in om voor de lichamelijke beperkingen van minder validen hoog-
waardige, technische, innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Centraal in de bedrijfsvoering staat het leveren van 
onbeperkte mobiliteit voor iedereen, vertelt directeur Jeroen van den Broek.
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Jeroen van den Broek: ‘Zodra mobiliteit bij-
draagt aan zelfredzaamheid van mensen kan 
een kostenpost zo maar veranderen in een 
besparing.’

‘ Bijna alle functiebeperkingen  
zijn met techniek op te lossen’
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De directie van Bever v.l.n.r.: Rien van den Broek, Jeroen van den Broek en Jan Jonkheid: 
‘wij staan voor het realiseren van onbeperkte mobiliteit voor iedereen’
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Het totale kilometrage dat alle 
voertuigen in Nederland in afleg
gen kwam in 2019 uit op 137,5 
miljard. Dat is nauwelijks meer 
dan het jaar daarvoor. Het CBS 
spreekt van een afvlakking. 
 Vergeleken met 2014 werden 7,7 
procent meer kilometers gereden.
De afgelopen 5 jaar nam de op 
Nederlandse wegen afgelegde 
afstand het sterkst toe bij bestel
auto’s (18,7 mrd km; +14,7%) en 
zware vrachtvoertuigen (7,5 mrd 
km; +12,6%). Het kilometrage van 
personenauto’s nam in diezelfde 
periode met 6,3 procent tot tot 
110,2 miljard.

Van alle kilometers die in 2019 in 
ons land werden afgelegd kwam 
5 procent (7,2 miljard km) voor 
rekening van buitenlandse voer
tuigen. Dit aandeel bleef de afge
lopen 5 jaar gelijk. Bij bussen is 
het aandeel kilometers gereden 
door buitenlandse voertuigen in 
Nederland is met 3 procent het 
laagst, en bij speciale voertuigen 
met 18 procent het hoogst. ●

Groei afgelegde kilometers 
in Nederland vlakt af

Bron: CBS

Onder invloed van de coronacrisis 
is de verkoop van nieuwe per
sonenauto’s vorig jaar met 20 pro
cent gedaald tot 356.051 een
heden. Van dit totaal was een 
vijfde elektrisch aangedreven.  
Dat komt neer op zo’n 70.000 
voertuigen. Ter vergelijking: in 
2019 bedroeg het aandeel van 
EV’s nog 14 procent. 
Dit jaar rekenen RAI Vereniging en 
BOVAG, na het coronajaar, op enig 
herstel tot ongeveer 400.000 
 eenheden, waarvan opnieuw ten 
minste een vijfde elektrisch zal 
zijn. Deze voertuigen blijven voor 
zakelijke rijders immers fiscaal 
aantrekkelijker ten opzichte van 
brandstofauto’s. Het aanbod 
neemt verder toe en EV’s komen 

bovendien ook financieel gezien 
steeds meer binnen bereik van 
particulieren, al dan niet middels 
privélease. Voor zakelijke auto
mobilisten wordt elektrisch rijden 
steeds meer de standaard.
Omdat de fiscale bijtelling voor 
het privégebruik door zakelijke 
 rijders per 1 januari 2021 is ver
hoogd naar 12 procent over de 
eerste 40.000 euro van de consu
mentenprijs voor een EV (in 
plaats van 8 procent over de 
 eerste 45.000 euro in 2019), wer
den er vooral in december grote 
aantallen elektrische auto’s gere
gistreerd, namelijk 42.828 voer
tuigen. Dat was 3 procent meer 
dan in december 2019. ●

Een vijfde Nederlandse 
automarkt elektrisch

Aandeel EV’s in Nederlandse autoverkopen 

2020 20% 
2019 14%

Bron: RAI Vereniging, RDC

Afgelegde kilometers in Nederland 
(x mrd)
 2019 2014

Totaal 137,5 127,6

w.v.

Personenauto’s 110,2 103,7

Bestelwagens  18,7  16,3

Vrachtwagens  7,5  6,6

Bussen  0,6  0,6

Speciale Voertuigen  0,5  0,4

2018  5,4%
2017  1,9%
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‘Het aandeel milieubelastingen is 
kleiner dan tien jaar geleden’, 
schrijft het CBS. Een uitzondering 
vormen de BPMopbrengsten. Die 
daalden aanvankelijk tussen 2009 
en 2012, omdat de overheid de 
BPM ging afbouwen. Dat veran
derde echter toen vanaf 2013 de 
hoogte van de BPM ging afhan
gen van de CO2uitstoot. Dit 
zorgde voor een sterke toename 
van de BPMinkomsten.
Volgens RAI Vereniging werd in 
Autobrief 2 nog uitgegaan van 
ongeveer 2 procent BPMafbouw 
per jaar. Op dit moment zijn de 
BPM inkomsten in zes jaar tijd 
echter verdubbeld, terwijl de auto

verkopen redelijk op peil bleven.
In plaats van een beoogde vermin
dering van 12 procent in een 
 periode van zes jaar, is nu sprake 
van een plus van 100 procent. 
RAI Vereniging pleit al jaren voor 
het afschaffen van de vaste auto
belastingen (BPM en MRB) en 
over te schakelen naar een 
 systeem van betalen naar gebruik 
waardoor een transparanter en 
rechtvaardiger systeem van auto
belastingen ontstaat. ●

BPM-opbrengsten 
fors hoger

 
Milieubelastigen als percentage van het BBP
 

 2019  2018 2017  2016  2015  2014
Totaal 3,0  2,94  2,94 2,93 2,90  2,89
w.v. 
Brandstofaccijns 1,04  1,08  1,11  1,14  1,14  1,17
MRB 0,72  0,75  0,77 0,78  0,80  0,81
Energiebelasting  0,83  0,74  0,71  0,70  0,65  0,65
BPM 0,29  0,29  0,27  0,22  0,21  0,17
Emissierechten 0,06  0,03  0,03  0,03  0,02  0,02
Overig*  0,06  0,05  0,05  0,05  0,08  0,07

*  Vliegbelasting, verpakkingenbelasting, grond- en leidingwaterbelasting, 
brandstoffenbelasting, afvalstoffenbelasting en mineralenheffingen.Kwart 55-plussers pakt 

dagelijks de fiets
Bijna een kwart van alle 55plus
sers zegt vrijwel dagelijks op een 
gewone fiets te rijden en 11 pro
cent op een ebike, zo blijkt uit 
 cijfers van het CBS over 2018. Vol
gens het CBS was bij mensen 
boven de 55 jaar in 2019 in 40 pro
cent van de gevallen minimaal één 
elektrische fiets in het huishouden 
aanwezig. Bijna 70 procent van de 
55plussers hadden één of meer 
gewone, niet-elektrische, fietsen 
thuis staan. Het bezit van een 
elektrische fiets onder 55-plussers 
was in 2019 het hoogst onder 65 
tot 75jarigen (45%). Van de 55 tot 
65jarigen en de 75plussers had 
respectievelijk 37 en 36 procent 
een ebike in huis. 

De belangrijkste reden voor 
 mensen om niet (meer) op een 
gewone fiets te rijden betreft 
gezondheidsproblemen. Ruim 
een kwart (28 %) van de 55plus
sers die nooit op een gewone 
fiets fietsten, gaf een slechte 
gezondheid als reden op. Bij de 
ebike ligt dit cijfer beduidend 
lager, namelijk op 10 procent. 
Niet durven fietsen is voor 10 pro
cent van de respondenten de 
voornaamste reden om nooit een 
gewone fiets gebruiken. Zo’n 7 
procent geeft aan de ebike links 
te laten liggen uit angst om te val
len. Negen procent zei niet op een 
elektrische fiets te fietsen, omdat 
ze die te duur vinden. ●

Gebruik van de fiets (in %)
 
 (vrijwel)  enkele enkele  enkele (bijna)
 dagelijks keren keren keren nooit
 per week per week per week

Gewone fiets
55 tot 65 25,8  21,8 11,9  8,9 31,7
65 tot 75 26,6  19,3 7,4 6,2 40,5
>75 14,5  13,0 4,7  3,7 64,1
E-bike
55 tot 65 9,9  10,4 6,3 3,2 70,2
65 tot 75 14,2 15,6 6,8  3,4 59,9
>75 10,3 13,2 5,5 2,6 68,4

Bron: CBS

Bron: CBS
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Dit keer, ter afwisseling, geen oldtimer die in deze 
rubriek figureert, maar een hypermoderne volledig 
elektrisch aangedreven MercedesBenz EQC. 
 Jasper Engel, auteur van meerdere boektitels en 
oprichter van Oxcart, heeft de wagen een maand 
als testexemplaar onder zijn hoede. Zijn bedrijf 
houdt zich bezig met trainingen en het opleiden 
van commerciële talenten binnen de mobiliteits
branche. Hierin richt hij zich vooral op elektrische 
mobiliteit en bedrijfswagens. Samen met auto
journalist Joeri van Dam kwam hij al brain stormend 
op het idee om de wondere wereld van elektrisch 
rijden voor de consument inzichtelijk te maken. 
‘Ons doel had in belangrijke mate een idealistisch 
karakter: kennis overdragen, twijfelaars over de 
streep trekken en er op die manier aan bijdragen 
dat Nederland weer een stukje schoner wordt.’ 
Met als resultaat dat eind vorig jaar het EV 
 Jaarboek 2021 verscheen, waarin alle facetten die 
betrekking hebben op elektrisch rijden – kiezen,  
 rijden, laden en besparen – de revue passeren. In 
totaal werden 49 elektrische auto’s onder de loep 
genomen. Zo ook deze Mercedes EQC, die Engel 
kwalificeert als ‘een nogal ondergewaardeerde 
auto.’ De EQC, vertelt hij, is er echt voor jou en niet 
andersom. ‘In de showroom waren ze nogal 
bescheiden over deze EV met een actieradius van 
417 kilometer. Dat verbaasde mij, want Mercedes 
biedt naar mijn oordeel een betere auto dan ze zelf 
toegeven. Het bijladen gaat relatief snel met een 
2fase lader en in koude winterse omstandigheden 
is nog altijd moeiteloos een bereik van 350 kilo
meter haalbaar. De EQC mag dan, anders dan veel 
concurrenten, zoals de Tesla Model 3, zijn afgeleid 
van een benzinemodel, hij voelt en rijdt als een 
goede elektrische auto en de bouwkwaliteit is 
indrukwekkend. Mercedes bewijst hier mee dat 
elektrisch rijden net zo gemakkelijk is als rijden op 
benzine of diesel. Ik ben inmiddels overstag en 
 verliefd geworden op elektrisch rijden. Als ik zelf 
een EV zou aanschaffen zou het deze zijn. Een 
prettige partner.’
Het EV Jaarboek 2021 is te bestellen via 
www.evjaarboek.nl  ●

Verliefd op elektrisch Jasper Engel 
Mercedes-Benz EQC
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In deze rubriek laten we 
personen aan het woord die 
betrokken zijn bij of werk-
zaam in de mobiliteits-
wereld. Dit keer Peter 
 Bijvelds, founder en CEO 
van Ebusco, fabrikant van 
elektrische bussen.

Wat is uw favoriete 
 vervoermiddel?
Ik rijd een Tesla P100D. Schitte
rende wagen met een behoorlijke 
actieradius en een flitsende 
 acceleratie van 0 naar 100 in 2,3 
seconden. 

Wat vindt u van het mobiliteits-
beleid in Nederland?
Het Nederlandse OV is op zich 
prima georganiseerd. Er is geen 
enkel ander land binnen Europa 
dat de transitie van dieselaan
gedreven bussen naar ebussen 
zo snel heeft doorgevoerd. We 
maken daar echt mega stappen 
in. Als ons land dit traject weet 
door te zetten dan worden de 
 klimaatdoelstellingen zeker 
gehaald. Ik hoop alleen wel dat de 
overheid met een oplossing komt 
voor het stilvallen van inschrijvin
gen op nieuwe concessies. De 
coronapandemie heeft namelijk 
voor veel onzekerheid gezorgd als 
het gaat om het kunnen inschat
ten van reizigersaantallen in het 
OV, waardoor niet wordt inge
schreven op nieuwe aan
bestedingen. Dat vertraagt de 
investeringen in elektrische 
 bussen.

Wat zou u als eerste veranderen 
als u het voor het zeggen had?
In het algemeen moeten we af 
van fossiele brandstoffen. 
 Elektrische tractie is, nog afgezien 
van het feit dat de uitstoot nul is 

en het beter is voor de luchtkwali
teit, gewoon veel efficiënter. Een 
deel van de energie is al rijdend 
terug te winnen en te gebruiken 
om accu’s onderweg weer bij te 
laden. Per saldo ligt de efficiency 
van een elektromotor al gauw 30 
tot 40 procent hoger dan die van 
een brandstofmotor. Uiteraard zijn 
er nog hobbels te nemen, maar de 
ontwikkelingen op het gebied van 
batterijtechnologie, energiedicht
heid en snelladen gaan razend
snel. 

Vindt u dat het kabinet voldoende 
aandacht schenkt aan vervoers-
alternatieven, zoals de bus, de 
fiets of gemotoriseerde twee-
wielers?
Zeker. Er wordt volop gekeken 
naar lastmile oplossingen. Het 
Nederlandse OV kan daar nog 
winst boeken. Mensen zijn best 
bereid de auto vaker te laten 
staan als er goede alternatieven 
zijn. Meer OVoverstaphubs in 
steden waar verschillende ver
voersmodaliteiten samen komen 

kunnen hier onder meer aan bij
dragen.

Zou u zelf bereid zijn tenminste 
1 keer per week de auto voor het 
werk te laten staan?
Absoluut. Ik rijd sowieso al vaak 
met een collega mee en pak zelf 
regelmatig het OV.

Met welke politicus zou u wel 
eens van gedachten willen wisse-
len? 
Met Mark Rutte. Ik zou met hem 
graag een keer van gedachten wil
len wisselen hoe we het complete 
vervoerssysteem nog efficiënter 
en groener kunnen maken. Welke 
keuzes moet Nederland maken en 
welke acties zijn er nodig om alle 
voertuigen te laten overschakelen 
van fossiel naar elektrisch zonder 
extra kosten? Met welke technolo
gische, innovatieve oplossingen is 
dat te realiseren? Mijn credo luidt 
daarbij: ‘green is nice as long as it 
does not affect the price.’

Hoe ziet het Nederlandse ver-
keersbeeld er over tien jaar uit?
Het aantal reisbewegingen zal de 
komende jaren alleen maar toene
men. De overheid moet er voor 
zorgen die groeiende vervoersbe
hoefte, samen met de industrie, 
optimaal te accommoderen. Daar 
liggen nog tal van kansen en uit
dagingen. Ik verwacht dat over 
tien jaar 70 tot 80 procent van alle 
voertuigen emissieloos zal zijn. ●

 
 
 

Peter  Bijvelds
‘ Elektrische tractie is gewoon 
veel efficiënter’
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Het Nederlandse autobelastingstelsel is de branche al jaren een doorn in 
het oog. ‘Het piept en kraakt aan alle kanten en sluit op geen enkele manier 
meer aan op de transitie die de mobiliteitssector doormaakt en waarbij voor 
berijders van elektrische auto’s totaal andere spelregels gelden dan voor 
eigenaren van conventionele brandstofauto’s. Dit heeft tot een oneerlijk 
speelveld geleid, waarbij vooral zakelijke rijders profiteren van de subsidies 
op EV’s, terwijl een nieuwe auto voor Jan Modaal nauwelijks nog betaalbaar 
is. Voor die groep blijft een gebruikte auto het enige alternatief, waardoor 
het wagenpark weer minder snel vergroent.’

Onhoudbaar systeem
Omdat EV’s zijn vrijgesteld van BPM en de BTWinkomsten op brandstoffen 
bij deze auto’s wegvallen, drogen de belastinginkomsten op, vervolgt 
 Dubbelman. ‘Daardoor is het systeem uiteindelijk niet langer houdbaar.  
RAI Vereniging heeft ten behoeve van de Keuzewijzer autobelastingen voor 
het ministerie van Financiën een nieuw systeem voorgesteld dat voldoet 
aan de volgende criteria: consistent, coherent, voorspelbaar, eerlijk en m in
der complex. Het is bovendien praktisch uitvoerbaar, haalbaar en betaal
baar, én levert meer CO2reductie op.’

Prijs per kilometer
Uitgangspunt is het op termijn vervangen van de vaste autobelastingen 
(BPM en MRB) voor een prijs per gereden kilometer, waarvan het tarief 
afhankelijk is van de CO2uitstoot van het voertuig. Om voor te sorteren op 
de invoering van Betalen naar Gebruik (planning 2026) moet Nederland de 
BPM verlagen. ‘De aanschaf van nieuwe auto’s wordt hierdoor aantrekkelij
ker en het zorgt er voor dat de parallelimport op termijn afneemt. Dit vereen
voudigt bovendien de uitvoeringspraktijk, maakt schone, zuinige en veilige 
mobiliteit voor iedereen bereikbaar en versnelt de verjonging en verscho
ning van het wagenpark.’ 

CO2-reductie als norm
Verder moet er, vindt Dubbelman, een einde komen aan de jaarlijkse fluc-
tuerende autobelastingen, waarbij de Belastingdienst afhankelijk van de 
marktontwikkelingen aan de knoppen draait. ‘Ons voorstel is om het 
 autofiscaal beleid voor een periode van 4 tot 5 jaar te verankeren in een 
Autobrief of Mobiliteitsbrief. Nederland moet ook stoppen het aandeel 
nieuw verkochte EV’s als norm te hanteren en zich in plaats daarvan, in lijn 

met het Europees beleid, te focussen op CO2reductie. Anders gezegd: 
 stimuleer álle duurzame aandrijflijnen middels lagere accijns en de inzet 
van duurzame biobrandstoffen.’
Tot de andere beleidssuggesties behoren: de invoering van een variabele 
bijtelling met een glijdende schaal voor zakelijke rijders, een variabele MRB 
met vier categorieën op basis van CO2-uitstoot en er moet een einde komen 
aan de zogeheten fictieve ‘autonome vergroening’, waardoor de BPM van 
conventionele brandstofauto’s blijft stijgen. Ook zouden moderne ADAS 
systemen BPMvrij moeten blijven of een generieke korting moeten krijgen. 
Dit levert direct een bijdrage aan de verkeersveiligheid, benadrukt Dubbel
man. ‘We hebben alle plannen laten doorrekenen door CEDelft en RevNext 
met als conclusie: Betalen naar Gebruik leidt in de toekomst daadwerkelijk 
tot CO2-reductie én minder files!’ ●

Het huidige regime van autobelastingen lijdt aan metaalmoeheid, vertoont ernstige slijtageverschijnselen en is 
 hoognodig aan revisie toe, vindt RAI Vereniging. Het nu geldende systeem is simpelweg onhoudbaar, oordeelt Huub 
 Dubbelman, interim voorzitter van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfs wagens. ‘Op verzoek van het ministerie van 
Financiën heeft de PA en PR-Commissie   van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfs wagens van RAI Vereniging 
daarom een praktisch uitvoerbaar plan opgesteld waarmee een nieuw kabinet direct een vliegende start kan maken.’

Branche geeft voorzet voor nieuw 
systeem van autobelastingen

 BESTUURDER IN BEELD

Dubbelman: ‘Ons autobelasting voorstel is consistent, coherent, 
 voorspelbaar, eerlijk en minder complex’



33RAI VERENIGING 
MAGAZINE #1
FEBRUARI 2021 

EYE CATCHER

Recyclingbijdrage voortaan 
voor álle auto’s
De recyclingbijdrage gaat waarschijnlijk medio april 2021 voor álle personenauto’s gelden. Tot nu toe gold de 
recyclingbijdrage  uitsluitend voor nieuwe in Nederland gekentekende auto’s. Auto Recycling Nederland (ARN) heeft er, 
samen met RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en Stiba, voor gezorgd dat geïmporteerde gebruikte auto’s eveneens de 
recycling bijdrage moeten afdragen. Hierdoor ontstaat een  eerlijker speelveld dat het mogelijk maakt om jaarlijks zo’n 
200.000 auto’s extra te   recyclen, vertelt Olaf de Bruijn, voorzitter van de  Stichting Auto & Recycling en directeur van 
RAI Vereniging. 

Volgens De Bruijn werd er tot op heden geen 
bijdrage betaald voor auto’s die – buiten het 
officiële importeurskanaal om - parallel  werden 
geïmporteerd of voor gebruikte auto’s die door 
een particulier uit het buitenland  werden 
gehaald. 
 ‘Denk hierbij aan populaire “youngtimers”. Die 
grijze import bedraagt ongeveer 200.000 auto’s 
per jaar en daarmee loopt ARN een  serieuze 
bijdrage aan het recyclingbudget mis. Die 
enorme stroom aan geïmporteerde gebruikte 
auto’s was voor ARN aanleiding om te komen 
tot aanpassing van de regelgeving.’

Kosten eerlijk verdelen
De Bruijn: ‘samen met de vier branchepartijen 
is het initiatief genomen om er voor te zorgen 
dat de kosten van autorecycling eerlijker wor
den verdeeld. Dit is nu vastgelegd in een zoge
heten Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).’ 
Met hulp van de recyclingbijdrage organiseert 
ARN de milieuverantwoorde afvoer en ver
werking van afgedankte auto’s. Zo konden er in 
2019 maar liefst 207.000 auto’s duurzaam wor
den gerecycled, waarbij vrijwel alle  materialen 
zijn hergebruikt. Met de nieuwe regeling neemt 
het totale jaarlijkse recyclingvolume fors toe. 
De recyclingbijdrage voor parallel geïmpor
teerde gebruikte auto’s verloopt via de RDW. 
Voor het merkkanaal is de importeur verant
woordelijk voor de inning. In 2020 bedroeg de 
recyclingbijdrage 35 euro per nieuw verkochte 
auto. In 2021 gaat dat bedrag omlaag naar 30 
euro.

Steviger draagvlak
Doordat er binnenkort een recycling

bijdrage wordt betaald over álle auto’s die een 
Nederlands kenteken krijgen, ontstaat er 
 volgens De Bruijn een breder en sterker funda
ment van autorecycling.’Dit betekent een flinke 
stap voorwaarts, waarbij ARN zicht krijgt op 
echte vooruitgang. Meer slagkracht en een ste
viger draagvlak maken het immers mogelijk 
om de komende jaren dat hoge recyclingcijfer 
van tenminste 95 procent te blijven behalen.’
Om ook de auto van de toekomst volledig duur
zaam te kunnen blijven recyclen, zijn niet alleen 
investeringen in hoogwaardige technologieën 
en een recyclebaar ontwerp nodig, benadrukt 

hij. ‘Hiervoor is eveneens een verdere professi
onalisering van de autodemon tagebranche, 
door onder andere trainingen en advisering, 
noodzakelijk. Dit vraagt om de inbreng van een 
initiatiefrijke partij die krachten en partijen bij 
elkaar brengt. Die rol wil ARN graag vervullen. 
Alleen gezamenlijk kunnen we er voor zorgen 
dat vrijwel álle auto’s in Nederland een tweede 
leven krijgen. Daarom luidt onze campagneslo
gan: “samen maken we er iets moois van”.’
Meer informatie over de nieuwe recyclingbij
drage is te vinden op de campagnewebsite: 
wemakenerietsmooivan.nl ●

Olaf de Bruijn: ‘met de nieuwe regeling ontstaat een eerlijker speelveld én een breder draag-
vlak om ook de auto van de toekomst zo duurzaam mogelijk te kunnen blijven recyclen.’



34 RAI VERENIGING 
MAGAZINE #1
FEBRUARI 2021

De meesten van ons hebben wel enig idee hoe 
het gesteld is met de aandacht voor verkeer en 
vervoer in de verkiezingsprogramma’s. Zo 
weten de meesten ook wel hoe mobiliteit een 
plek kreeg op de publieke en politieke agenda. 
Het is misschien je eigen werk in de public 
affairs om professioneel die aandacht te ver
overen. Iedereen weet ook wel: het thema is 
nooit koploper in de aandacht, al zijn er niet 
altijd veel woorden nodig om iets voor elkaar 
te krijgen. De partijprogramma’s voor de 
komende verkiezingen verschillen enkele 
 procenten van elkaar in de prioriteit voor het 
thema. In mijn onderzoek naar ‘de politiek van 
de aandacht’ analyseer ik onder andere de 
 partijprogramma’s van de afgelopen 40 jaar. 
Daarin verschilt de aandacht voor verkeer en 
vervoer tussen nul en tien procent. De ene 
 partij is graag eigenaar van het thema, de 
andere heeft er niets mee.

Maar eerlijk gezegd: die verkiezingsprogram
ma’s in Nederland behoren tot de politieke 
 folklore. Je kunt de programmacommissies op 
tijd gemobiliseerd hebben en je punt erin heb
ben gefi etst, maar het belang van die verkie-
zingsprogramma’s wordt vaak overschat. Het 
spel begint pas echt in de kabinetsformatie. Zo 
ook weer straks na de verkiezingen. Een beetje 
partijonderhandelaar of informateur weet ook: 
in onze akkoordenpolitiek moeten we het lang 
niet alleen hebben van de electorale wensen
lijsten van politieke partijen aan tafel. De lang 
durende kabinetsformatie is ook een window 

of opportunity voor belangenbehartigers. In de 
formatie van 2017 leverden zo’n 750 verschil
lende spelers een eigen position paper of 
maatschappelijk breed uitgemeten oproep 
aan. En ook daar zorgt de concurrentie weer 
voor mobiliteit in de aandacht. Sommige 
onderwerpen krijgen minder ruimte dan was 
ingezet, maar andere juist meer. En warempel: 
dat gold in 2017 ook voor verkeer en vervoer.

Je kunt door gebeurtenissen en omstandighe
den de wind mee of tegen hebben bij het beïn
vloeden van de politieke agenda. Maar je kunt 
door goede strategie er ook de vaart in krijgen. 
De Mobiliteitsalliantie met nu 26 partners aan 
boord is een voorbeeld hoe dat kan. Maar de 
komende kabinetsformatie gaat vanwege de 
dramatiek van bekende thema’s en de krapper 
wordende publieke portemonnee een grote 
concurrentieslag om de aandacht worden. Om 
daarin sterk genoeg te staan, is nog meer ver
binding nodig met het maatschappelijk belang, 
met ook nieuwe spelers in de arena erbij. 
Koppeling naar meer onderwerpen die wel met 
mobiliteit zijn verbonden maar nog niet op 
ieders blikveld staan. Want dat is een les die ik 
trok in mijn onderzoek naar de formatie van 
2017: hoe duidelijker het maatschappelijk 
belang in de lobby tijdens de kabinetsformatie 
naar voren komt, hoe groter de kans op een 
prominente plek in het regeerakkoord.

Arco Timmermans is bijzonder hoogleraar 
public affairs aan de Universiteit Leiden

Verbreed Mobiliteitsalliantie 
voor ‘de politiek van de 
 aandacht’
Als ergens het woord mobiliteit van toepassing is, dan is het wel in de aandacht 
voor onderwerpen op de politieke agenda. Onderwerpen komen en gaan, ver-
schijnen op de politieke agenda, verdwijnen weer, of komen daar nooit terecht. 
Een maatregel wordt ingevoerd en weer ingetrokken, zoals de vliegtaks en de 
130 per uur op de snelweg. Of er wordt jarenlang over gebakkeleid, zoals bij het 
rekeningrijden.
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Maros Sefcovic, vice-president van de Europese 
 Commissie
Ik heb er vertrouwen in dat de EU in 2025 genoeg accupakketten 
zal bouwen voor de Europese autoindustrie. Zelfs om aan onze 
exportcapaciteit op dat gebied te werken.
BRON: AUTOWEEK

John Heller, CEO Louwman Group
Eigenlijk zijn we aan het bouwen aan een abonnementsysteem, 
een beetje á la Netflix of Spotify, waarbij er een relatie met de klant 
is om altijd op elk moment op zijn mobiliteitswensen te kunnen 
inspelen.
Bron: RTL Nieuws

FietsberaadNL
In 2025 wordt er 3 tot 4,5 procent meer gefietst in Nederland. 
Corona is daarop van invloed, maar het komt vooral door de ebike.
BRON: TWITTER

Carlo van de Weijer, directeur smart mobility  
TU Eindhoven
Meer dan 40 procent van de Nederlanders verwacht dat elektrisch 
vervoer de meeste potentie heeft in de toekomst. Dat komt vooral 
omdat de elektrische auto op termijn goedkoper is dan een auto 
met een verbrandingsmotor, ook zonder de huidige subsidie op 
elektrisch vervoer.
BRON: AUTOMOBIEL MANAGEMENT

Algemeen Dagblad
Scooterdealers hebben dankzij de coronacrisis een absoluut 
 topjaar beleefd. In totaal werden er bijna 85.000 exemplaren 
 geregistreerd, 45 procent meer dan in 2019. Eén op de vijf nieuwe 
scooters is elektrisch aangedreven.
BRON: TWITTER

Jan van Maarseveen, hoogleraar UvA
Als je dat kunt nadoen, heb je in één klap het energieprobleem en 
het grondstofprobleem opgelost. 
De natuur gebruikt namelijk de zon als energiebron en CO2 als 
grondstof. Met energie van de zon wordt CO2 omgezet in glucose. 
Heb je eenmaal glucose, dan heb je altijd energie tot je beschik
king. Dag en nacht. Het is de ideale manier van energieopslag. Een 
auto rijdt natuurlijk niet op glucose. In plaats daarvan ontwikkelen 
we methodes om met zonlicht waterstof te maken en de hoeveel
heid CO2 te verminderen. Maar het principe is hetzelfde. Het moei
lijke is alleen: als je kijkt hoe de natuur dit doet, dan is dat een 
enorm complexe machinerie. 
BRON: DE GELDERLANDER

EVBox Mobility Monitor
In Europa zijn bestuurders van een elektrische auto nog steeds 
bezorgd over de beschikbaarheid van laadpalen langs de weg.  
Dit is in Nederland minder het geval. In het algemeen denkt 29 pro
cent van de Nederlanders geen laadpaal te kunnen vinden waar en 
wanneer ze die nodig hebben. 28 procent denkt van wel. Het plaat
sen van meer snelladers langs de weg kan deze barrière weg
nemen. Dat toekomstige elektrische bestuurders bereid zijn meer 
te betalen als ze hun auto sneller kunnen opladen,  onderstreept die 
urgentie des te meer.
BRON: TECHVISOR

BOVAG
Een moderne zuinige diesel wordt gecriminaliseerd, terwijl die 
schoon is en bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. Die niet 
gehaald worden als alleen de elite elektrisch kan rijden.
BRON: TWITTER

IN HET NIEUWS

Mijn droom is fotosynthese 
namaken. 



 

Enkele honderden leden namen op donderdag 14 januari deel aan de ‘digitale’ nieuwjaarsreceptie van RAI Vereniging. Algemeen 
voorzitter Steven van Eijck ontving tijdens die gelegenheid verschillende gasten. Zo besprak hij met Huub Lamers, voorzitter sec
tie Fietsen, de algemene ontwikkelingen in de fietsbranche. Paul Riemens, CEO van RAI Amsterdam, lichtte toe welke gevolgen 
de coronapandemie heeft op de bedrijfsvoering van de RAI en hoe de toekomstige strategie er uit ziet. Verder ging Van Eijck in 
dialoog met Maurice Geraerts, managing director van NXP en hoofdbestuurslid van RAI Vereniging, alsmede met Frits van Brug
gen, hoofddirecteur van de ANWB en van de Mobiliteitsalliantie. De online receptie werd afgesloten met een ‘virtuele’ toost op het 
nieuwe jaar, die dankzij het ‘borrelpakket’ dat alle deelnemers van RAI Vereniging hadden ontvangen, mogelijk werd gemaakt.

Online nieuw-
jaarsreceptie

AUTOTECHNICA & SERVICE-
STATION CAR WASH
2 t/m 5 mei
Grootste aftersalesbeurs in de 
Benelux
Brussel

SUPPORT 2020
19 t/m 22 mei
Event voor mensen met een 
bewegingsbeperking
Jaarbeurs Utrecht

COLLECTIEVE STAND  
AAN OP SUPPORT
19 t/m 22 mei
Stand van Auto Aanpassers 
Nederland
Jaarbeurs UtrechtCOMMERCIAL VEHICLE SHOW

13 t/m 15 april
Tentoonstelling voor bedrijfs
wagens, trailers en bussen
NEC, Birmingham

E-BIKE XPERIENCE
20 en 21 februari
Beurs voor ebikes met test
parcours
Jaarbeurs Utrecht
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(Alle data zijn onder voorbehoud i.v.m. de coronacrisis.  
Voor een actuele update van de bijeenkomsten check  
de website van RAI Vereniging: www.raivereniging.nl)




