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Samen met een viertal coalitiegenoten, waaronder een niet per se 
logische partner zoals bijvoorbeeld de Stichting Natuur & Milieu, 
alsmede met BOVAG, VNA en ANWB, is RAI Vereniging er in 
geslaagd om een voorstel voor toekomstige autofi scaliteit te 
 ontwikkelen dat bovendien de steun krijgt van vijf vooraanstaande 
politici. Dat is wat mij betreft een polderprestatie van formaat. Het 
laat zien waar RAI Vereniging, in combinatie met andere partijen, 
toe in staat is. Een resultaat dat 
niet in de laatste plaats is te dan-
ken aan de geweldige inzet van 
experts uit onze eigen achterban.
Dit nieuwe autobelastingplan, dat 
als doel heeft de uitstoot te mini-
maliseren op basis van een sys-
teem van Betalen naar Gebruik, 
maakt deel uit van de ‘Mobiliteit 
van de Toekomst’, waar een nog 
veel bredere coalitie, namelijk de Mobiliteitsalliantie, zich met volle 
energie voor inzet. Niet minder dan 26 partijen hebben binnen dit 
gremium het Deltaplan Mobiliteit gesmeed teneinde Nederland 
slimmer, fl exibeler, groener en veiliger te maken. Het goede nieuws 
is dat de Mobiliteitsalliantie aan boord is bij de formatie. 
 Informateur Mariëtte Hamer is als SER-voorzitter een directe 
 collega van mij binnen dit adviesorgaan van de regering en als 
nieuwe voorzitter van de Mobiliteitsalliantie onderhoud ik goede 
contacten met haar. 
Net als het coalitieplan over de autofi scaliteit laat de Mobiliteits-
alliantie zien dat het mogelijk is om vanuit verschillende invals-
hoeken en perspectieven met uiteenlopende partijen gemeen-
schappelijke afspraken te maken en tot consensus te komen. 
Polderen is dus meer levend dan ooit. 
Nu is het kabinet (in wording) aan zet. In eerste instantie ligt er voor 

Mariëtte Hamer een pittige klus om met de verschillende partijen tot 
voorstellen voor een nationaal herstelplan te komen om Nederland 
uit de coronacrisis te trekken. Wie willen er vervolgens aansluiten 
om een nieuwe regeringscoalitie te vormen? Ik verwacht overigens 
dat het regeerakkoord niet zo dun zal zijn als iedereen hoopt. Met 
niet minder dan 18 politieke kleuren in de Tweede Kamer is de kans 
groot dat kleinere partijen deel gaan uitmaken van de regeringscoa-

litie om tot een meerderheid te 
komen. Zij zullen wellicht eisen dat 
voor hen belangrijke onderwerpen 
– denk aan klimaat en milieu – 
strakker en uitgebreider op papier 
worden gezet. Dat laat onverlet dat 
met zo’n dun(ner) regeerakkoord 
dan in het verleden het dualisme, 
oftewel het debat tussen kabinet 
en Tweede Kamer, meer elan krijgt. 

Dat is positief, want juist in een goede relatie met Kamerleden én 
niet te vergeten met de departementen heeft RAI Vereniging de laat-
ste jaren veel energie gestoken. Dit heeft er onder andere mede voor 
gezorgd dat RAI Vereniging samen met vijf departementen nauw 
betrokken was en een structurele bijdrage heeft geleverd aan de 
vormgeving van het toekomstig mobiliteitsbeleid. 
Alles overziend is de start van het kabinet ‘under construction’ een 
nieuw ijkpunt om door te pakken op de ingeslagen koers. Het helpt 
daarbij extra dat de keuzes die RAI Vereniging de afgelopen jaren 
heeft gemaakt, toeval of niet, goed uitpakken. Het vormen van 
 coalities rondom autofi scaliteit, het voorzitterschap van de 
 Mobiliteitsalliantie, de vertegenwoordiging in het Dagelijks Bestuur 
van VNO-NCW en de investeringen in goede politieke relaties 
 werpen op dit moment vruchten af. Nu alleen nog een minister voor 
een Gezonde Samenleving.  ●

DR. STEVEN VAN EIJCK
Algemeen voorzitter RAI Vereniging

‘ Polderen is meer 
levend dan ooit’

Ons is het gelukt, 
nu het kabinet nog
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E-fuels cruciale optie voor verduurzaming zwaar transport
E-fuels, oftewel synthetische brandstoffen uit duurzame elektriciteit, kunnen 
op termijn een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot 
in zware transporttoepassingen zoals lange-afstands wegvervoer, 
 scheepvaart en luchtvaart. Uit onderzoek dat TNO samen met Voltachem, 
Smartport en verschillende stakeholders heeft uitgevoerd, blijkt dat e-fuels 
de CO2-emissie van voer-, vaar- en vliegtuigen met 50 tot 100 procent 
 kunnen reduceren. 
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Energietransitie vereist een geheel nieuw energienet
De snelle elektrifi catie van het voertuigpark in combinatie met een forse 
 uitbreiding van de laadinfrastructuur trekt een zware wissel op de stedelijke 
ondergrond. De energietransitie zorgt immers voor een extra beslag op die 
ondergrond. Denk daarbij aan een verzwaring van het elektriciteitsnet, 
de aanleg van warmtenetten, de uitrol van 5G en het realiseren van een 
gezonde, energieneutrale en klimaatadaptieve stad. Om de klimaatambities 
te realiseren moet Nederland volgens een nieuw rapport van de gezamen-
lijke netbeheerders, waaronder Tennet en Gasunie, op de schop.
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De benoeming van Van Eijck tot voorzitter is 
een belangrijke stap voor RAI Vereniging 
omdat hiermee zowel de invloed van de 
 mobiliteitsindustrie in de politiek als de zicht-
baarheid van RAI Vereniging wordt versterkt. 
Van Eijck is namens RAI Vereniging een van de 
medeoprichters van de MA. De afgelopen 
jaren is de MA uitgegroeid tot een van voor-
naamste gesprekspartners van het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en de politiek 
over de (toekomstige) inrichting van ons mobi-
liteitssysteem. Sinds de start in 2016 is de MA 
gegroeid tot een gezelschap van 26 organisa-
ties uit de mobiliteitswereld. In 2019 presen-
teerde de MA het Deltaplan Mobiliteit met een 
blauwdruk voor het toekomstig mobiliteits-
systeem inclusief investeringsagenda. 
Dankzij de inzet van de MA staat de toe-
komstige invoering van betalen naar gebruik 
prominent op de agenda van de meeste poli-
tieke partijen, is de afgelopen jaren meer geld 

uitgetrokken voor investeringen in vervoer, 
 verkeersveiligheid en is er volop aandacht voor 
fl exibilisering van ons vervoerssysteem door 
de focus op de aanleg van vervoershubs voor 
goederen en reizigers en Mobility as a Service 
(Maas). Ook groeit het politiek besef dat mobi-
liteit onlosmakelijk verbonden is met het wel-
zijn en gezondheid van onze samenleving, 
economische groei, de woningbouwopgave en 
de energie- en datatransitie. 

Voor de leden van RAI Vereniging is de Mobili-
teitsalliantie een belangrijke troef door tal van 
mobiliteitsonderwerpen prominent op de 
agenda te zetten. Denk aan effi  ciënt goederen-
vervoer, reizigers- en goederenhubs, de uitrol 
van MaaS-concepten, doorstroming en ver-
keersveiligheid. Op dit moment is de Mobili-
teitsalliantie achter en voor de schermen druk 
bezig om investeringen in mobiliteit te borgen 
in een nieuw regeerakkoord. ●

Steven van Eijck voorzitter Mobiliteitsalliantie

4

MOBILITY
GO! RAI VERENIGING 

MAGAZINE #2
JUNI 2021MOBILITY

BRANCHENIEUWS

2,5�miljoen�fi�etsvakanties�in�eigen�land

Fietsvakanties zijn te verdelen in fi etsstandplaatsvakanties, waarbij 
meerdere fi etstochten gemaakt worden vanaf één vast vakantie-
adres, en in fi etstrektochten, waarbij men van overnachtingsadres 
naar overnachtingsadres fi etst. In 2020 ondernamen 2,1 miljoen 
Nederlanders één of meer fi etsstandplaatsvakanties in eigen land. 
Vooral het aandeel gezinnen met kinderen onder de 18 jaar steeg. 
Voor ruim de helft van de Nederlanders die een fi etsvakantie in 
eigen land hielden, speelde corona een rol voor de keuze van 
Nederland als bestemming.
Vorig jaar maakten 885.000 Nederlanders één of meer fi etstrek-
tochten in eigen land. Een derde (32%) daarvan had niet eerder een 
fi etstrektocht in Nederland ondernomen en 11 procent deed dat 
eerder alleen in het buitenland. Maar liefst 60 procent van de 
 t  rektochtfi etsers zegt van plan te zijn dit jaar opnieuw een trektocht 
in eigen land te willen houden. ●

In 2020 ondernamen 2,5 miljoen Nederlanders een fi etsvakantie in eigen land. Bij elkaar goed voor 413 miljoen euro aan 
bestedingen. Ook tekent zich een verjonging van de doelgroep af, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Fietsplatform.

Steven van Eijck is per 1 april benoemd tot voorzitter van de Mobiliteitsalliantie (MA). Van Eijck volgt hiermee 
ANWB-hoofdirecteur Frits van Bruggen op die op datzelfde moment met pensioen ging. Marjan Rintel, 
 president-directeur van de NS, is per diezelfde datum benoemd tot vicevoorzitter. 
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Fietsvakanties in Nederland
(Nederlanders vanaf 16 jaar)

Recreatieve fi etstocht 78,8%

Afgelopen 12 maanden ondernomen

Fietstrektocht, fi etsvakantie en/of 
Gefi etst tijdens de vakantie in Nederland 55,9%

Fietsvakantie of fi etstrektocht in Nederland 17,5%
Fietstrektocht in Nederland 6,1%



De meeste slachtoffers in 2020 waren fi etsers 
(229). Dit waren er 26 meer dan in 2019 en én 
meer dan in 2018. Daarmee werd in 2020 het 
hoogste aantal fi etsslachtoffers in 25 jaar 
bereikt. Een derde van alle fi etsdoden, 74 per-
sonen, verongelukte op een e-bike. In 2019 
overleden 65 e-bikers door een verkeersonge-
val. Vorig jaar kwamen 195 inzittenden van een 
personenauto om het leven, 42 minder dan in 
2019. Ook overleden het afgelopen jaar 44 
motorrijders, 41 voetgangers, 33 brom- 
en  snorfi etsers.

Verkeersveiligheids manifest
Het CBS constateert dat de coronapandemie, 
anders dan men zou verwachten, geen positief 

effect heeft gehad op het aantal verkeersslacht-
offers. Ondanks de lockdown die zorgde voor 
een lagere verkeersintensiteit vielen er juist 
relatief meer verkeersdoden. 
SWOV en haar partners in de Verkeersveilig-
heidscoalitie, waaronder RAI Vereniging, vinden 
dat verkeersveiligheid ook in de komende 
kabinetsperiode een prioriteit moet worden. De 
ernst van deze oproep aan Kabinet en Tweede 
Kamer werd in april onderstreept met de 
presentatie van het vernieuwde Verkeersveilig-
heidsmanifest aan leden van de Tweede Kamer. 
Dit manifest bevat concrete oplossingsrichtin-
gen die volgens de Verkeersveiligheidscoalitie 
essentieel zijn om het aantal verkeersslachtof-
fers gericht terug te dringen. ●

Minder verkeersdoden, beleidsdoelstelling nog ver weg

Vooral de e-bike gaf de markt naar 
het oordeel van Lamers een enorme 
boost. Nederlanders schaften vorig 
jaar 547.000 elektrische fi etsen aan 
(+30,1%) en waren bereid daarvoor 
een gemiddelde prijs van 2.259 euro 
voor neer te tellen. De helft van alle 
nieuwe fi etsen had in 2020 elektri-
sche ondersteuning, vergeleken met 
nog geen 42 procent in 2019 en 
slechts 15 procent in 2011. Anders 
dan veel andere sectoren die in de 
coronatijd vaak midscheeps werden 
geraakt, mag de fi etsindustrie zich 
gelukkig prijzen dat alle signalen 

gunstig zijn, betoogde Lamers 
tijdens de online presentatie van 
de jaarcijfers, de bekendmaking 
van de ‘Fietsen van het Jaar’ en 
de uitreiking van de Fiets Innova-
tie Awards afgelopen maart (zie 
ook pagina 32). ‘Niet alleen 
Nederland, heel Europa lijkt de 
fi ets opnieuw te ontdekken. Er is 
veel vrije tijd, het is super 
gezond, het voorkomt stress en 
is bovendien een van de weinige 
dingen die nog kunnen om te 
ontspannen en om in beweging 
te blijven.’ ●

Huub Lamers: ‘alle cijfers zijn knettergroen 
voor�de�fi�etsbranche’
De ontwikkeling die de fi etsbranche zowel het afgelopen jaar als op dit moment meemaakt is volgens Huub Lamers, 
voorzitter sectie Fietsen van RAI Vereniging, ongekend. Hij kwalifi ceert de verkoopplus van 9 procent in 2020 tot 1,1  
miljoen fi etsen als een ‘enorme stap’ voor de hele sector. De omzet uit fi etsverkopen groeide met meer dan 30 procent 
tot een absoluut record van 1,65 miljard euro.
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Het aantal verkeersdoden is in 2020 met 7,7 procent gedaald. In totaal kwamen in ons land 610 mensen om in het 
 verkeer. De SWOV spreekt in een reactie over een stagnatie.  De beleidsdoelstelling voor verkeersdoden die de regering 
in 2008 stelde - maximaal 500 verkeerdoden in 2020- is hiermee defi nitief niet gehaald, laat de stichting weten.

Huub Lamers: ‘De toekomst van de  fi etsindustrie is uiterst zonnig’

Verkeersdoden naar vervoermiddel
 2020   2019
Totaal 610   661
w.v.
Fiets 229   203
Auto 195   237
Motor 44   52
Voetganger 41   49
Scootmobiel 34   42
Brom/snorfi ets 33   42
Bestel/vrachtauto  23   28

BRON: CBS
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Ruud Beukers: ‘Het kennisgebrek op EV gebied is 
enorm; iedereen zal dus moeten worden bijgeschoold’



Ruud Beukers, mededirecteur van AutoNiveau, verbaast zich over het 
ontbreken van landelijke wettelijke EV-eisen. Dat is volgens hem deels 
te wijten aan het feit dat innovatie altijd vooruit loopt op wetgeving. 
‘Monteurs die aan een EV werken hoeven alleen kennis te hebben van 
de NEN9140 richtlijn. Maar toetsing of handhaving van die norm 
 ontbreekt. Voor onze speciale 2-daagse EV-trainingen geldt dit wel.  
Die worden met een branche erkende toets afgesloten. Dat zou de 
 landelijke norm moeten zijn.’

Kennisgebrek
AutoNiveau is in 2005 gestart met als doel automotive bedrijven te 
ondersteunen bij commerciële en technische vraagstukken. Zowel 
autotechnici als sales en service adviseurs van importeurs, dealers en 
universele garagisten kunnen bij AutoNiveau terecht voor (online)oplei-
dingen en trainingen. De trainingen kenmerken zich door een praktijk-
gerichte aanpak die direct tijdens de dagelijkse werkzaamheden toe-
pasbaar is en die zo bijdragen aan het bedrijfsrendement. Het bleek al 
snel een succesformule, want inmiddels telt de organisatie 9 vestigin-
gen verspreid over het gehele land. 
 ‘We leiden op dit moment jaarlijks in totaal zo’n 1.800 autotechnici op’, 
licht hij toe. ‘Die ontvangen op jaarbasis vier trainingen voor vakvolwas-
senen. De instroom is enorm. Dat is niet verwonderlijk, want niemand 
die pakweg vijf jaar geleden van een VMBO of ROC af kwam weet iets 
van elektrische auto’s. Het kennisgebrek op dat gebied is enorm. 
 Iedereen zal dus moeten worden bijgeschoold.’

EDGe Mobility
Om dat traject optimaal te faciliteren werkt AutoNiveau nauw samen 
met tal van partners. Zoals met de Automotive Acadamy, Koskamp 
Opleidingen, Auto’s de Baas (een initiatief van de sectie RAI After-

market van RAI Vereniging en BOVAG), Subaru, Brembo en niet in de 
laatste plaats met EDGe Mobility. EDGe Mobility is een landelijk net-
werk van autobedrijven gespecialiseerd in elektrisch rijden en geldt als 
het ‘keurmerk’ voor de automotive branche. Ondernemers die hier deel 
van uitmaken kunnen er terecht voor nagenoeg alle zaken die met elek-

trisch rijden te maken hebben. Naast kennis en support door EV- 
specialisten gaat het dan om digitalisering, PassThru (een directe 
 dataverbinding voor o.a. diagnose met de fabrikant), autonoom rijden, 
remote diagnostics etc. 

EV-businessplan
Met dat hele pakket helpen wij autobedrijven in de EV-transitie, 
 verduidelijkt Beukers. ‘Het is zelfs mogelijk hier een compleet 
 EV-businessplan aan toe te voegen dat hen ondersteunt in het maken 
van andere keuzes teneinde nieuwe doelgroepen aan te boren. Ons 
adagium luidt: denk in mobiliteit en niet uitsluitend in auto’s. Het toe-
voegen van andere mobiliteitsgerelateerde producten aan het verkoop-
programma kan immers het draagvlak verbreden en zo het verdien-

AutoNiveau:

Nu de elektrificatie van het voertuigpark letterlijk in een stroomversnelling komt, groeit de behoefte aan adequate EV- 
opleidingen. AutoNiveau voorziet daar in en biedt een totaalpakket aan speciale trainingen en support voor onderhoud en 
reparaties aan elektrische of hybride auto’s, inclusief laad- en aankoopadvies. De organisatie werkt samen met de branche, 
waaronder RAI Vereniging en BOVAG, aan het realiseren van een landelijke EV-certificering.
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‘ Ons adagium luidt: denk in 
mobiliteit en niet uitsluitend 
in auto’s’

‘�Een�onafhankelijk�gecertificeerde�
EV-training zou de landelijke norm 
moeten zijn’
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model verbeteren. Bijvoorbeeld door een 
tankstation met een supercharger naast de 
showroom te plaatsen. Liefst met een shop, 
zodat klanten tijdens het laden of een bezoek 
aan de werkplaats/showroom nog een 
broodje met een kop koffie kunnen nuttigen. 
Of ga ook laadpassen aanbieden…’

Spanningsloze auto
Om veilig te kunnen werken is het voor tech-
nici cruciaal dat zij een auto spanningsloos 
kunnen maken, vervolgt Beukers. ‘Zij moeten 
weten waar de hoogspanningscomponenten 
zich bevinden en hoe zij de auto ‘veilig kunnen 
stellen’, zodat de hoogspanning uitsluitend 
nog in het batterijpakket aanwezig is.’
AutoNiveau heeft hiervoor een tweedaagse 
cursus ontwikkeld: EV VOP (Voldoende Onder-
richt Persoon) en EV VP (Vakbekwaam 
 Persoon). Voor beide delen geldt dat technici 

die met goed gevolg hebben deelgenomen 
een EV-certificaat ontvangen. Daarnaast is het 
mogelijk om 8 verdiepende trainingen te 
 volgen waarbij met name het accupakket 
 centraal staat. Beukers: ‘Cursisten komen dan 
alles te weten over wat er precies binnen zo’n 
pakket gebeurt en welke verschillen er zijn. Is 
zo’n batterijblok gekoeld of niet? Dat is 
belangrijk om te weten, want de ideale tempe-
ratuur van een accupakket ligt tussen de 25 
en 30 graden. Hoe harder iemand rijdt, hoe 
meer de temperatuur oploopt van zo’n pakket 
en er dus gekoeld dient te worden. Bij lage 
buitentemperaturen moet een batterijblok 
juist worden verwarmd. Niet gekoelde batterijen beperken weer de 
mogelijkheden van snelladen. Alle verschillende systemen komen 
 tijdens de trainingen uitgebreid aan bod: luchtgekoeld, watergekoeld, 
geforceerde koeling etc.’

Keurmerk voor EV-experts
De animo voor de diverse trainingen is overweldigend, zegt Beukers. 
‘Om de groei aan cursisten te accommoderen hebben we het perso-
neelsbestand dit jaar al met 15 tot 20 procent moeten uitbreiden. 
Iedere verandering in de automobielbranche betekent per saldo extra 

 ‘ Innovatie loopt 
altijd vooruit op 
wetgeving
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werk voor ons, omdat zo’n transitie vrijwel altijd gepaard gaat met een 
kennisachterstand bij monteurs.’
Dat leertraject is oneindig, beklemtoont hij. ‘De volgende uitdaging zit er 
al aan te komen: trucks en bussen die straks in grote aantallen gaan 
overschakelen op waterstof. Dat vereist weer een geheel andere 

 specifieke knowhow en expertise. EDGe Mobiliteit voorziet in die 
 kennisbehoefte door een totaal opleidingspakket aan te bieden, met 
support van AutoNiveau en Innovam. De eerstvolgende stap is er voor 
zorgen dat de overheid EDGe Mobility erkent als landelijk keurmerk 
voor EV-experts.’ ●

 ‘De eerstvolgende stap is er voor 
zorgen dat de overheid EDGe Mobility 
erkent als landelijk keurmerk voor 
EV-experts.’
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Voor de verdere ontwikkeling en toepassing van 
e-fuels is echter wel meer richtinggevend beleid 
nodig vanuit zowel de Nederlandse overheid als 
de EU, zegt Richard Smokers, onderzoeker 
 Duurzame Mobiliteit en Logistiek van TNO. 
‘Denk daarbij aan de Europese Renewable 
Energy Directive en de nationale regeling 
 Stimulering duurzame energieproductie en 
 klimaattransitie (SDE).’
In de Europese Green Deal is de ambitie opge-
nomen om in 2030 tenminste 55 procent 
 minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. 
Daarnaast heeft Nederland, samen met 8 
andere EU-landen, de Europese Commissie 
 verzocht om de verkoop van benzine- en diesel-
auto’s per die datum uit te faseren. Het einddoel 
is CO2-neutraal in 2050. Om dat te halen zullen 
uiterlijk ergens tussen 2030 en 2035 volgens 
Smokers alle nieuwverkochte personen- en 
bestelauto’s zero emissie moeten zijn. Voor die 
categorie is batterij-elektrische- of waterstof-
tractie de beste optie. Dat geldt ook voor vracht-
vervoer over de weg over kortere en middel-
lange afstanden. Voor zwaar wegvervoer over 
lange afstanden zijn e-fuels mogelijk een beter 
alternatief dan waterstof, betoogt hij. 
 ‘Synthetische brandstoffen hebben namelijk een 
hogere energiedichtheid. E-fuels zijn wel duur-
der om te produceren dan waterstof, maar daar 
staan lagere kosten voor voertuigen en tank-
infra tegenover.’ Het duurt echter nog wel even 
voor die e-fuels op grote schaal beschikbaar 

kunnen zijn, dus op korte termijn is het vooral 
belangrijk om meters te maken met elektrisch 
en waterstof waar dat kan.

Zijn de uitdagingen die er liggen überhaupt 
 realistisch? Is het relatief korte tijdpad naar fors 
minder CO2-uitstoot in 2030 haalbaar?
Discussiëren over ‘realistisch’ is in feite een 
gepasseerd station. De afgesproken doelen zijn 
sowieso nodig om de gemiddelde opwarming 
van de aarde tussen de 1,5 en 2,0 graden te 
 houden. Of we dat gaan redden blijft de vraag. 
We hebben 30 jaar getreuzeld en ook nu bestaat 
er nog veel weerstand. Vast staat dat het zon-
der strakke doelen en daarvan afgeleide stevige 

beleidsmaatregelen zeker niet gaat lukken. Voor 
de mobiliteitssector lijken de targets mij tech-
nisch haalbaar. De vraag is alleen: tegen welke 
kosten? Belangrijk voor de inzet van emissie-
arme voertuigen is de tijdige beschikbaarheid 
van voldoende hoeveelheden duurzame ener-
giedragers: elektriciteit, waterstof, biobrandstof-
fen en e-fuels. Maar ook al zouden er vanaf 
2030 uitsluitend nog zero-emissie auto’s op de 
markt komen, dan zal nog steeds een aanzien-
lijk deel van het wagenpark uit traditionele 
brandstofauto’s bestaan. Alle nog te verkopen 
auto’s met verbrandingsmotor moeten in ieder 
geval zo zuinig mogelijk zijn. Maar naar mijn 
oordeel is het tevens van belang de mobiliteits-
groei af te remmen. Zolang er nog auto’s op fos-
siele brandstof rijden leveren vermeden kilome-
ters direct vermeden CO2-emissies. 
Digitalisering in zowel de mobiliteitsbranche als 
in andere sectoren - denk aan thuiswerken, 
 hulpmiddelen voor digitaal vergaderen zoals 
avatars, MaaS-achtige oplossingen en allerlei 
platformdiensten - kan helpen om dit mogelijk 
te maken zonder negatieve impact op economie 
en welzijn.

Bij personenauto’s is de transitie naar fossielvrij 
al goed op gang gekomen. In de transportsector 
is dit proces complexer. Dat neemt niet weg dat 
met de ondertekening van de Uitvoeringsagenda 
Stadslogistiek de eerste stap is gezet richting 
een volledig uitstootvrij wegverkeer in ons land 

TNO: Overheid moet ontwikkeling e-fuels bevorderen

Synthetische brandstoffen cruciale optie 
voor verduurzaming zwaar transport
E-fuels, oftewel synthetische brandstoffen uit duurzame elektriciteit, kunnen op termijn een belangrijke rol 
 spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot in zware transporttoepassingen zoals lange-afstands 
 wegvervoer, scheepvaart en luchtvaart. Uit onderzoek dat TNO samen met Voltachem, Smartport en verschil-
lende stakeholders heeft uitgevoerd, blijkt dat e-fuels de CO2-emissie van voer-, vaar- en vliegtuigen met 
50 tot 100 procent kunnen reduceren. 

‘  Daar waar 
 elektrische- of 
waterstoftractie 
niet voldoet, 
zijn e-fuels een 
prima alternatief’
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in 2025. Dat kan niet alleen door middel van 
elektrische tractie. U heeft onderzoek gedaan 
naar de inzet van e-fuels (synthetische 
 brandstoffen). In hoeverre bieden e-fuels een 
oplossing?
Koolstofhoudende e-fuels zijn synthetische 
brandstoffen die worden geproduceerd op basis 
van groene waterstof (uit windenergie en elek-
trolyse) en CO2. Het is mogelijk de CO2 voor 
koolstofhoudende e-fuels af te vangen uit rook-
gassen van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales 
of uit emissies van industriële processen. Het is 
evident dat, als de CO2-emissies van alle secto-
ren naar nul zijn gebracht, de benodigde CO2 uit 
de lucht moet worden gehaald (direct air cap-
ture) of uit biogene bronnen. Daarnaast is uit 
duurzame waterstof en stikstof uit de lucht 
ammoniak te produceren. Dat wordt onderzocht 
als e-fuel voor scheepvaart, maar is minder 
geschikt voor wegtransport. Afhankelijk van de 
herkomst van de gebruikte CO2 is het mogelijk 
om met e-fuels de CO2-uitstoot van voer,- vaar- 
en vliegtuigen met 50 tot 100 procent te reduce-
ren. De belangrijkste voordelen van e-fuels zijn 
hun hoge energiedichtheid en hun geschiktheid 
voor toepassing in verbrandingsmotoren. Met 
name daar waar elektrische of waterstoftractie 
niet voldoet, zoals voor zwaar transport, een 
deel van de mobiele werktuigen en binnenvaart, 
zeescheepvaart en luchtvaart. De inzetbaarheid 
hangt af van het type e-fuel. Zo is het mogelijk 
om uit duurzame waterstof en CO2 syntheti-
sche diesel of kerosine te vervaardigen, verge-
lijkbaar met GTL-diesel uit aardgas. Die is uit-
stekend geschikt voor bestaande motoren en 
het is bovendien niet nodig de huidige distribu-
tie- en tankinfrastructuur aan te passen. Vanuit 
het energiesysteem geredeneerd is het waar-
schijnlijk efficiënter en goedkoper om andere 
e-brandstoffen te produceren, zoals methaan 

(e-LNG), methanol of DME (DiMethyl-Ether). 
Nadeel is dat voor toepassing van deze brand-
stoffen aanpassingen nodig zijn aan motoren 
en aan de distributie- en tankinfra. Die motor-
modificaties verlopen in het wegtransport door-
gaans via de nieuwe voertuigen, maar in de 
scheepvaart is bijvoorbeeld ook aanpassing van 
bestaande motoren mogelijk. Verder hebben 
deze brandstofopties in de regel ook een klei-

nere energiedichtheid waardoor voertuigen 
 grotere tanks nodig hebben. 

Hoe zit het met de kosten van e-fuels?
Uit ons onderzoek komt naar voren dat de pro-
ductie- en distributiekosten van e-fuels in 2030 
een factor 2 tot 3 hoger zouden uitkomen dan 
de huidige kosten van fossiele diesel. Hoe deze 
kosten zich ontwikkelen is afhankelijk van tech-

Richard Smokers: ‘E-fuels kunnen 
de CO2-emissie van voer-, vaar- en 
vliegtuigen met 50 tot 100 procent 

reduceren’
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nische vooruitgang en schaalgrootte, én van de 
kosten van de benodigde duurzame waterstof 
en CO2. Overigens zouden de totale kosten voor 
het gebruik van e-fuels voor zware transport-
toepassingen op ongeveer gelijk niveau uit-
komen als die voor het gebruik van waterstof.

Hoe ziet de toekomst van onze brandstof er 
 volgens u uit? Wat is de meest realistische 
brandstofmix?
Er begint zich voor het goederenvervoer over de 
weg een consensus af te tekenen dat batte-
rijelektrische tractie de oplossing wordt voor 
vervoer over kortere afstanden, zoals stedelijke 
en regionale distributie, en dat waterstof – in 
brandstofcellen of verbrandingsmotoren – 
 langere afstanden kan gaan bedienen. Maar 
voor zeer grote afstanden en zware toepas-

singen blijven waarschijnlijk nog lange tijd ver-
brandingsmotoren op een brandstof met hoge 
energiedichtheid nodig. Dan komen vooral bio-
brandstoffen en synthetische e-fuels in aanmer-
king. Voor personenauto’s is de situatie anders. 
Technisch is het gebruik van e-fuels natuurlijk 
geen probleem. Maar het traject dat de 
gebruikte energie aflegt van windmolen naar 
wielen kent bij e-fuels veel grotere energieverlie-
zen dan bij batterijelektrische of waterstoftrac-
tie. Anders geformuleerd: het gebruik van e-fu-
els ligt simpelweg niet voor de hand voor 

toepassingen waarbij volledig elektrische 
 aandrijving een goed alternatief vormt. Daar 
komt bij dat je niet zomaar grote hoeveelheden 
e-fuels kunt produceren en dat deze optie 
 harder nodig is in andere toepassingen. De 
 hoeveelheid brandstof die in Nederland wordt 
gebunkerd door de lucht- en scheepvaart is 
twee maal zo groot als het binnenlands 
 verbruik. Als je dat volume wil vervangen door 
e-fuels, dan is een gebied zo groot als het 
Nederlands deel van de Noordzee nodig om de 
noodzakelijke windenergie op te wekken.
  
Waar staat Nederland als het gaat om 
 synthetische brandstoffen? In hoeverre vervult 
ons land een voortrekkersrol?
Een echte koploper zijn we (nog) niet. Duitsland 
is bijvoorbeeld al een stuk verder met pilot/

demo projecten. Maar Nederland bezit wel een 
sterk innovatief ecosysteem voor de chemische 
industrie. Er vindt bij bedrijven en kennisinstel-
lingen, waaronder TNO, veel onderzoek plaats 
naar opties om de productie van brandstoffen 
en materialen te verduurzamen. En laten we niet 
vergeten dat ons land beschikt over een krach-
tige innovatieve industrie met veel expertise als 
het gaat om het ontwikkelen van betere en 
goedkopere elektrolysers en mogelijkheden om 
waterstof te produceren.

Hoe beoordeelt u in zijn algemeenheid de  
toe   komst van de energietransitie? Zijn er nog 
za ken die slimmer of anders kunnen of waar-
mee de overheid bijvoorbeeld meer of beter 
kan faciliteren?
De urgentie is groot, dat is duidelijk. Al op korte 
termijn is een forse CO2-reductie nodig en op de 
langere termijn moet er voor iedere huidige toe-
passing van fossiele brandstof een duurzaam 
alternatief beschikbaar zijn. Dat vraagt om een 
versnelling van de marktintroductie en opscha-
ling van opties die daar al rijp voor zijn. Daar is 
stevig Europees en nationaal beleid voor nodig 
én stimulering van zowel vraag als aanbod. Om 
er voor te zorgen dat e-fuels een marktrijp
alternatief vormen, is stimulering van R&D en 
het opdoen van ervaring met de toepassing 
ervan middels pilots en living labs, een eerste 
vereiste. Daarnaast is op het gebied van e-fuels 
veel meer richtinggevend beleid van overheden 
nodig om de noodzakelijke langetermijninveste-
ringen te faciliteren en risico’s te verminderen. 
Nederland heeft onvoldoende slagkracht om 
dat in zijn eentje te kunnen. Dat kan alleen op 
Europese schaal. EU-lidstaten moeten gaan 
samenwerken en hun beleid harmoniseren om 
zo te bewerkstelligen dat alle partijen dezelfde 
verduurzamingsslag maken en oneerlijke con-
currentie tussen duurzame en niet duurzame 
opties wordt voorkomen. Behalve door fiscaal 
beleid zou de Nederlandse overheid de inzet van 
synthetische brandstoffen en emissiearme 
voertuigen kunnen stimuleren met SDE-achtige 
subsidies. Op termijn is het onderbrengen van 
de mobiliteitssector in een CO2-handelssy-
steem een mogelijkheid. CO2-beprijzing is naar 
mijn mening een belangrijk instrument om een 
stabiele markt voor volwassen groene oplossin-
gen te creëren. Het blijkt echter lastig om met 
een CO2-prijs nieuwe technieken over de initiële 
hoge kostendrempel heen te helpen. Er is bij-
voorbeeld een CO2-prijs van 100 euro per ton 
nodig om fossiele diesel 0,25 eurocent per liter 
duurder te maken. Op die manier worden 
 e- fuels, die in eerste instantie driemaal zo duur 
zijn als fossiele diesel, uiteraard niet snel con-
currerend. Er is dus altijd tijdelijk aanvullende 
stimulering noodzakelijk en regulering die voor 
alle partijen een level playing field creëert opdat 
ze zelf de hoge aanloopkosten kunnen dragen. 

Voor zwaar wegvervoer over lange afstanden zijn e-fuels mogelijk een beter alternatief dan waterstof’’

●
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Volgens hem is het daarom cruciaal om nu al te starten met de aanleg 
van laadinfra om het elektriciteitsnet te laten voorsorteren op het in 
2030 te verwachten aantal EV’s. ‘Slim laden maakt het mogelijk het 
 huidige netwerk optimaal te benutten.’

ElaadNL fungeert in Nederland namens de netbeheerders als kennis- en 
innovatiecentrum, met als doel er voor te zorgen dat alle EV’s die nu en 
straks in ons land rondrijden slim, duurzaam en probleemloos kunnen 
opladen. Om dit te bewerkstelligen richt te organisatie zich op een 
 drietal pijlers:1) het creëren van een open markt op basis van uniforme 
standaarden en protocollen; 2) zorgen voor slimme laadoplossingen die 
het netwerk ontlasten en 3) het voorspelbaar opschalen van het aantal 
laadpalen en het optimaal ondersteunen van de netbeheerders.

Masterplan laadinfra
Met de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is er volgens De Croon 
een masterplan gekomen voor de uitbreiding van het aantal laadpunten 
in Nederland. ‘Er zijn zes regio’s benoemd die verantwoordelijk zijn om 
de ambities, namelijk het maken van een schaalsprong van zo’n 
100.000 laadpunten nu naar circa 1,7 miljoen in 2030, te realiseren. 
Daarbij is afgesproken dat laadinfra geen drempel mag vormen bij de 

ElaadNL:

Het Nederlandse wagenpark vergroent in een hoog 
tempo. Ramingen gaan uit van 1,9 miljoen EV’s in 
2030. Het aantal laadpunten (privaat, publiek en 
semi-publiek) volgt die groei met gelijke tred en 
moet tegen die tijd uitkomen op 1,7 miljoen. Maar 
in hoeverre is de laadinfra geschikt om een groot-
schalige uitrol van EV’s op te vangen? Op dit 
moment is de capaciteit van het elektriciteitsnet-
werk bij lange na niet overal voorbereid op de 
opkomst van EV’s, zegt Rutger de Croon, manager 
Marktontwikkeling van ElaadNL. 

Energietransitie vereist forse uitbreiding 
laadinfra en opschaling netcapaciteit

Rutger de Croon: ‘Het is onvermijdelijk het netwerk te verzwaren’
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toename van het aantal elektrische voertuigen. Tegelij-
kertijd ligt er een stevige uitdaging bij de netbeheerders 
om te garanderen dat de capaciteit van het netwerk 
 voldoende is.’

Slim laden
Hij wijst er op dat er wat dat betreft nog flink wat werk 
aan de winkel is aangezien het huidige elektriciteits-
netwerk nog dateert van vlak na de 2e W.O. Los daar-
van komen er straks nog tal van andere EV’s bij die het 
netwerk eveneens gaan belasten. Ter nuancering voert 
De Croon aan dat het probleem niet overal even nijpend 
is. ‘Het is in bepaalde gebieden best mogelijk om ver-
zwaringen aan het netwerk te voorkomen middels slim 
laden. Dat voorkomt piekbelastingen. Slim laden heeft 
een potentieel grote waarde om de netcapaciteit opti-
maal te benutten en kan de piekbelasting op het LS-net-
werk met ruim 20 procent reduceren. Als we het dus 
slim organiseren en de netbelasting spreiden dan is het 
mogelijk om miljoenen EV’s duurzaam elektrisch te 
laten ‘tanken’.’

Vehicle-to-everything
ElaadNL werkt op dit moment in een hoog tempo met 
alle stakeholders aan een systeem van smart charging 
dat in 2023 de norm zou moeten zijn. Een verder-
gaande vorm van slim laden is het zogeheten bidirec-
tioneel laden. Dit biedt de mogelijkheid om naast slim 
opladen energie vanuit de auto bijvoorbeeld terug te 
leveren aan het elektriciteitsnet. Vehicle-to-grid (v2g) is 
een van de toepassingen van vehicle-to-everything 
(v2x), waarbij de x kan worden vervangen door van 
alles: camper, laptop, huis, bedrijf, etc. Vehicle-to- 
vehicle, vehicle-to-building zijn andere mogelijkheden. 
In het project Slimme v2x laadpleinen worden deze 
technieken onderzocht. 

Verzwaring netwerk
Dat neemt niet weg, beklemtoont hij, dat smart charging en v2x voor 
bepaalde locaties of gebruikersgroepen geen oplossing bieden, zoals 
op industrieterreinen of voor zwaar transport.
‘In die gevallen is het onvermijdelijk het netwerk te verzwaren. Met de 
invoering van zero emissie zones voor stadsdistributie in steden zal 
opladen steeds vaker op bedrijfslocaties plaatsvinden. Wij verwachten 
dat er vanaf 2030 ongeveer 16.000 e-trucks en zo’n 267.000 e-bestel-
wagens nodig zullen zijn. De capaciteit van de kabels die nu onder de 

grond liggen is bij lange na niet toereikend om de gigantische energie-
vraag van al die voertuigen te accommoderen.’ 
ElaadNL heeft daarom, samen met TLN, evofenedex en Netbeheer 
Nederland medio april een convenant ondertekend om op korte termijn 
de toekomstige vermogensbehoefte in kaart te brengen en scherp op 
het netvlies te krijgen waar eventuele knelpunten of tekorten in het 
 elektriciteitsnet ontstaan. 

‘Het komt er in feite op neer dat nu al moet worden gestart met de aan-
leg van infra die eigenlijk pas in 2030 volledig benut gaat worden. De 

Foto 1
Bijschrift: 

Foto 2: ‘e-Mobility draagt bij aan het verbeteren van de energiemix’

Foto 3:W

‘ Smart charging 
moet in 2023  
de norm zijn’

‘Slim laden heeft een potentieel grote waarde om 
de netcapaciteit optimaal te benutten’
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grote vraag is alleen: wie gaat dit betalen? Naar ons oordeel ligt hier een 
belangrijke taak voor de overheid.’

Energiemix
Criticasters van elektrisch rijden roepen steevast dat de energie vaak 
afkomstig is van kolengestookte centrales en dus nog altijd sprake is 
van vervuiling. Volgens ElaadNL is de beeldvorming dat Nederland als 
het om groene stroom gaat het slechtste jongetje van de klas zou zijn 
aan het kantelen. ‘Dankzij de Regionale Energie Strategie, dat vanuit het 
Klimaatakkoord is ontstaan, ligt er nu voor alle 30 aangewezen regio’s 

de verplichting om een bepaald volume energie duur-
zaam te produceren. Vertaald naar de energiemix komt 
dit er op neer dat de afhankelijkheid van fossiele ener-
gie structureel afneemt. Het lastige is daarbij wel dat 
duurzame energiebronnen nogal volatiel zijn. De zon 
schijnt immers niet altijd en er is niet altijd wind. 
 Batterijen in EV’s kunnen die pieken echter uitstekend 
opvangen zodat het energieaanbod in balans blijft. Met 
andere woorden: e-Mobility draagt bij aan het verbete-
ren van de energiemix.’

Internationaal testlab
ElaadNL test op de huidige locatie in Arnhem voor 
OEM’s/autofabrikanten en producenten/exploitanten 
van laadpalen al vele jaren alle nieuwe elektrische 
personen auto’s die in Nederland op de markt komen. 
De complete laadketen tot en met het accupakket van 
het voertuig wordt tijdens dit testproces onder de loep 
genomen. Tal van zaken passeren daarbij de revue: in 
hoeverre is een auto in staat een laadprofiel te ontvan-
gen?; wat is de laadkwaliteit en leidt dit eventueel tot 
verstoringen van het netwerk; hoe veilig is de communi-
catie (cybersecurity)? etc. 
De Croon: ‘Dit hele traject gaan we opschalen naar 
Europees niveau én naar andere modaliteiten: bussen, 
trucks, binnenvaart, scheepvaart tot en met vliegtuigen. 
Dit gebeurt samen met alle relevante partijen, waaron-
der OEM’s, de laadinfra industrie , energieleveranciers 
en netbeheerders.’
Het is de bedoeling dat het internationale testlab op het 
Industriepark Kleefse Waard in Arnhem begin septem-
ber gereed is om in gebruik te worden genomen.

Regierol overheid
Op de vraag welke boodschap hij het toekomstige kabi-
net wil meegeven in de transitie naar zero emissie ant-

woordt de manager Marktontwikkeling dat het onderwerp ‘laadinfra en 
netcapaciteit’ naar zijn oordeel op dit moment nogal versplinterd is 
 binnen de overheid, terwijl de gemeenschappelijke opgave op een breed 
terrein eigenlijk hetzelfde is. 
‘ElaadNL zou graag een meer centrale regie zien die resulteert in een 
meer gestroomlijnde samenwerking tussen enerzijds de door IenW 
gestuurde mobiliteitskant en anderzijds de energiekant, die onder het 
ministerie van EZK ressorteert. Om het dilemma netcapaciteit adequaat 
aan te pakken is het cruciaal dat beide ministeries hun beleid optimaal 
afstemmen en een identieke koers volgen.’  ●
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Han de Wit: ‘Een op de drie straten 
open is eerder een onderschatting’
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Om in 2050 volledig neutraal te zijn is in 
Nederland, naast windparken en zonne-ener-
gie, een heel nieuw energienetwerk nodig, 
schetst het rapport. Dat zou een investering 
van 3,5 tot 4,5 miljard euro per jaar vergen. De 
to-do lijst is bijna oneindig: meer en dikkere 
stroomkabels, een landelijk waterstofnetwerk, 
opslag van waterstof in zoutcavernes, opslag 
van CO2 etc. Met als consequentie dat een op 
de drie straten open zou moeten. 
Han de Wit, Adviseur van ingenieursbureau 
TAUW, noemt de conclusie dat een op de drie 
straten open zou moeten om de klimaatdoel-
stellingen te verwezenlijken eerder een onder-
schatting dan een overschatting. TAUW, voort-
gekomen uit het Technisch Adviesbureau voor 
de Unie van Waterschappen beschikt over veel 
expertise op het gebied van bodem en onder-
grond. Kennis en knowhow die ingenieurs-
bureaus onderling uitwisselen via de beroeps-
vereniging NLIngenieurs.

Klimaatadaptieve stad
De Wit merkt op dat de energietransitie meer-
dere opgaven kent en zich dus niet beperkt tot 
het elektriciteitsnet.
 ‘Pas de laatste jaren is duidelijk geworden hoe 
belangrijk en complex de ondergrond is.  
Onder de straat komen immers tal van onder-
grondse functies samen: riolering, glasvezel, 
telecomkabels etc. Maar er staan ook bomen 
die er voor moeten zorgen dat een stad groen 

en leefbaar blijft. Je kunt lang niet altijd een 
laadpaal zomaar naast een boom plaatsen, 
aangezien het wortelstelsel van een boom 
ongeveer even groot is als de kruin.’
Een stad klimaatadaptief maken speelt even-

eens een rol, vervolgt hij, want bij extreme 
regenval moet het water weg kunnen stromen 
en mogen tunnels niet onderlopen. Sommige 
steden hebben ook nog problemen met 
bodemdaling en met achterstallig onderhoud 
aan kademuren. Dat zijn allemaal zaken waar 
rekening mee moet worden gehouden. 
 ‘Bovendien is in veel steden nog sprake van 
bodemverontreiniging. Vaak was het in het 
verleden te kostbaar om alle vervuiling weg te 
laten halen. Dit betekent dat bij graafwerk-
zaamheden in veel gevallen extra bescher-
mende maatregelen nodig zijn.’

Toekomstbestendige infra
Om te komen tot slimme en toekomstbesten-
dige infrastructuur zijn in de meeste gevallen 
dus flinke investeringen nodig. Het grote 
 verschil tussen onder- en bovengrondse infra-
structuur is naar zijn oordeel dat boven de 
grond alles netjes is gereguleerd via procedu-
res, normen en bestemmingsplannen, terwijl 
dit voor alles onder het maaiveld nauwelijks 
het geval is. ‘Dat is toch nog een beetje “Wild 
West”. De ondergrond was tot op enkele jaren 
geleden het domein waar ongeveer iedereen 
naar eigen inzicht gebruik van kon maken 
 zonder zich af te vragen in hoeverre bepaalde 
functies elkaar raken. Inmiddels is een kantel-
punt bereikt en staat helder op het netvlies dat 
het niet mogelijk is om bovengrondse functies 
te realiseren zonder rekening te houden met 
de ondergrond.’
Hij spreekt in dit verband over communice-
rende vaten, waarbij beleidsmakers zich er 
 terdege van bewust zijn dat ze rekening dienen 
te houden met tal van aspecten: het grond-
waterpeil, stedenbouw, de biodiversiteit, de 
bodemkwaliteit, archeologie en, niet in de 
 laatste plaats, het voorkomen van overlast en 
het voortdurend open moeten graven van 
 straten.

City Deal Openbare Ruimte
Hoewel er nog geen echte blauwdruk is om 
het ruimtebeslag in de ondergrond optimaal te 

Bovengrondse en ondergrondse infra zijn communicerende vaten

Energietransitie vereist 
een geheel nieuw energienet
De snelle elektrificatie van het voertuigpark in combinatie met een forse uitbreiding van de laadinfrastructuur trekt een 
zware wissel op de stedelijke ondergrond. De energietransitie zorgt immers voor een extra beslag op die ondergrond. 
Denk daarbij aan een verzwaring van het elektriciteitsnet, de aanleg van warmtenetten, de uitrol van 5G en het realiseren 
van een gezonde, energieneutrale en klimaatadaptieve stad. Om de klimaatambities te realiseren moet Nederland volgens 
een nieuw rapport van de gezamenlijke netbeheerders, waaronder Tennet en Gasunie, op de schop.

‘ Onder het maai - 
veld is alles een 
beetje “Wild West”’ 
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stroomlijnen, zijn gemeenten volgens De Wit 
wel op de goede weg. ‘Ze denken goed na, 
experimenteren er mee en delen hun 
 ervaringen met adviesbureaus en aannemers, 
kennisnetwerken zoals het Centrum Onder-
gronds Bouwen, CROW, De Bouwcampus en 
andere professionals, om waar nodig zaken in 
richtlijnen en normen vast te leggen.’
Een goed voorbeeld noemt hij de ‘City Deal 
Openbare Ruimte’. In City Deals werken ver-
schillende gemeenten, die koplopers zijn op 
een bepaald onderwerp, samen met andere 
partijen aan innovatieve oplossingen. Met als 
doel dat de ontwikkelde “best practices” breed 
worden gaan toegepast. De komende jaren 
gaat de openbare ruimte in Nederlandse 
 steden op de schop. Gezien de drukte zowel 
boven als onder de grond is dit een uitdaging 
van formaat. De City Deal Openbare Ruimte 
moet er voor zorgen dat steden de complexe 
opgaven waar zij de komende jaren voor staan 
– een nieuwe energie infrastructuur, meer 
ruimte voor groen en nieuwe vormen van 

mobiliteit – kunnen bundelen in één efficiënte 
aanpak. In de Citydeal trekken meerdere 
gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotter-
dam, Leiden en Den Haag , gezamenlijk op 
met de ministeries van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Taylor-made oplossingen
Vooral Amsterdam en Rotterdam hanteren in 
relatie tot het omgaan met de ondergrond een 
integrale aanpak, zegt De Wit. Zwolle kwalifi-
ceert hij als een koploper op het gebied van 
klimaatadaptatie. Integraal werken betekent 

‘ Een juiste 
 vervoersmix is  
van groot belang’ 
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voor De Wit, afhankelijk van de situatie zoeken 
naar taylor-made oplossingen, waarbij vanuit 
verschillende invalshoeken wordt bekeken wat 
de meest pragmatische aanpak van een 
 s  pecifiek vraagstuk is. Oftewel: het op een 
 verstandige manier de kern van het probleem 
aansnijden om vervolgens een keuze te maken 
en zaken durven weglaten. ‘Alle aspecten altijd 
blijven meenemen is onwerkbaar.’
 
Juiste vervoersmix
Zodra het onderwerp smart mobility in de 
 binnenstad ter sprake komt zegt hij het van 
belang te vinden om te komen tot een juiste 
vervoersmix, waarbij de stad autoluw wordt 
zonder de auto de stad uit te jagen. Precies 
om die reden heeft RAI Vereniging de politiek 
praktische handvatten aangereikt met als doel 
te komen tot een toekomstbestendige, leef-
bare, bereikbare en gezonde stad. Uitgangs-
punt vormt de invoering van een nieuw voer-
tuigcategoriesysteem bestaande uit 
verschillende ‘voertuigfamilies’ die elk een 
vaste plek op de weg krijgen gekoppeld aan 
een bepaalde snelheid. 
De Wit trekt direct een parallel met de onder-
grondse infrastructuur. ‘Met iets minder Wild 
West, kun je beschikbare schaarse ruimte 
prima voor meerdere functies benutten.’ ●

‘Binnen de City Deal Openbare Ruimte 
 bundelen steden hun compexe opgaven 
in één efficiënte aanpak’
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Het concern wil zo de complexiteit ver-
minderen, schaalvoordelen en syner-
gieën tussen de merken beter benutten 
en de transformatie van de Groep verder 
versnellen. Met de Modular Electric 
Drive Toolkit (MEB) beschikt Volkswa-
gen al over één van de krachtigste volle-
dig elektrische platforms in de auto-in-
dustrie. Dit platform wordt nu wereldwijd 
opgeschaald met productie in Europa, 
China en de VS. In 2022 worden al 27 op 
MEB gebaseerde modellen aangeboden 
binnen de Groep. Bovendien gaat VW 
volgend jaar al de eerste modellen lan-
ceren op basis van het Premium Platform 
Electric (PPE), dat zich kenmerkt door een 
snellere acceleratie, een grotere actieradius 

en kortere laadtijden. Medio 2025 wil het con-
cern het Scalable Systems Platform (SSP) 
gaan ontwikkelen. Deze volgende generatie 

van volledig elektrische, vol-
ledig digitale en modulaire 
platforms, wordt de nieuwe 
basis waarop modellen van 
alle merken en segmenten 
kunnen worden ge-
bouwd. Verder volgt VW een 
platformstrategie voor 
accu’s en laden. Het vierde 
element van het nieuwe 
platformmodel omvat mobi-
liteits- en andere diensten. 
VW verwacht dit jaar 
wereldwijd 1 miljoen EV’s 

te kunnen verkopen en heeft de ambitie om 
uiterlijk in 2025 wereldwijd marktleider zijn 
op het gebied van elektrische mobiliteit. ●

Om de doelstelling van het Klimaatakkoord te 
bereiken gaat het concern het truckpro-
gramma geleidelijk elektrifi ceren om binnen 
30 jaar CO2-neutraal te worden. Aangezien 
vrachtwagens een levensduur van tenminste 
tien jaar hebben, moeten alle trucks die tegen 
2040 worden geproduceerd, zonder fossiele 
brandstoffen rijden. Batterij-elektrische en 
brandstofcel-elektrische energie zullen van 
cruciaal belang zijn om deze grote transfor-
matie naar koolstofvrij transport te realise-
ren. Begin vorig jaar is Renault Trucks gestart 

met de serieproductie van de tweede generatie 
elektrische voertuigen. Daarmee beschikt de 
onderneming voortaan over een compleet volledig 
elektrische range op de markt, van 3,1 tot 26 ton 
die geschikt is voor stadsvervoer, distributie en 
afvalinzameling. In de tweede helft van dit decen-
nium wil Renault een range elektrische vracht-
wagens op waterstof brandstofcellen kunnen 
 aanbieden. ●

Nieuw platformmodel basis voor 
elektrisch offensief VW-Groep

Elektrische Renault trucks range 
voor elk marktsegment vanaf 2023
Renault Trucks zet de investeringen in e-mobility gestaag voort. Vanaf 2023 zal er een volledig elektrische Renault 
Trucks-range beschikbaar zijn voor elk segment: distributie, bouw en lange afstand. Om deze ontwikkelingen te 
 ondersteunen en om een volledige en concurrerende range Renault Trucks-modellen op de markt te kunnen aanbieden, 
richt de onderneming een organisatie op die zich specifi ek bezighoudt met elektrische mobiliteit.

ECO TRENDS

De Volkswagen Groep zet vaart achter de ambitie om een toonaangevende speler te worden van individuele mobiliteit in 
het elektrische en gedigitaliseerde tijdperk. De producten en diensten van alle merken van de Groep moeten in de toe-
komst gebaseerd zijn op grotendeels gestandaardiseerde technische bases. Het nieuwe platformmodel van de Groep 
bestaat uit vier elementen: hardware, software, accu’s/laden en mobiliteitsdiensten. 

Renault gaat de elektrifi catie van trucks 
 uitbreiden naar alle toepassingen

VW wil uiterlijk in 2025 marktleider zijn op het gebied van e-mobility
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Het gaat om een volledige range 
vaste laadstations met vermo-
gens van 20 kW tot 360 kW. Voor 
maximale flexibiliteit zijn boven-
dien ook mobiele laders met ver-
mogens van 24 kW tot 40 kW 
leverbaar. Speciaal voor trucks 
die na afloop van hun dagelijkse 
ritten ‘s avonds of ‘s nachts 
 worden opgeladen, zijn PAC-
CAR-laders van 20 kW tot 50 kW 
beschikbaar. Verder zijn er snel-
laders van 120 kW en 180 kW die 
bij uitstek geschikt zijn voor 
wagenparken waarbij elektrische 
voertuigen op meerdere routes of 

in meerdere diensten worden 
ingezet. De 180 kW lader levert 
genoeg vermogen om de meeste 
elektrische trucks in minder dan 
drie uur op te laden.
De krachtigste uitvoering is de 
PACCAR-lader van 350 kW, een 
ultrasnelle oplossing die voertui-
gen in minder dan twee uur volle-
dig kan opladen of twee voertui-
gen tegelijkertijd kan snelladen. 
De mobiele laders die DAF aan-
biedt zijn ideaal voor hulp bij hulp 
onderweg of in werkplaatsen 
waar maximale flexibiliteit van de 
laadinfrastructuur nodig is. ●

DAF laadoplossingen voor elektrische bedrijfswagens

Meer dan 90 procent van alle 
e-trucks werd verkocht in slechts 
drie markten: Duitsland (852 een-

heden), Roemenië (76 eenheden) 
en Nederland (41 eenheden), zo 
blijkt uit cijfers van ACEA. De 

vraag naar hybride trucks nam 
eveneens toe met 31,5 procent tot 
351 voertuigen.
Daarnaast werden er vorig jaar 
6.861 trucks op aardgas verkocht 
(+5,8%), goed voor een marktaan-
deel van 2,9 procent. De verkoop 
van dieselaangedreven trucks in 
de Europese Unie daalde in 2020 
met 25,5 procent tot 226.150 
voertuigen.
Opvallend is de prestatie van 
Nederland als het gaat om elektri-
sche bussen. Met 446 verkochte 
e-bussen (+16,4%) voerde ons 
land in 2020 onbetwist de rang-

lijst aan, gevolgd door Duitsland 
(388 stuks) en Polen (200 stuks). 
Gezamenlijk zijn deze drie markt-
leiders goed voor 60 procent van 
de totale afzet van e-bussen.
Ruim een op de tien in de EU ver-
kochte bussen (11,4%) reed op 
alternatieve brandstoffen, vrijwel 
altijd aardgas. De grootste afzet-
markten voor LPG-bussen lieten 
in 2020 forse plussen zien: Frank-
rijk (+71,3%), Zweden (+63,4%) en 
Spanje (+13,4%). Er werden het 
afgelopen jaar 28.040 bussen in 
de EU afgezet, 17,6 procent min-
der dan in 2019. ●

De verkoop van elektrische trucks in de EU groeide vorig jaar met 42,1 procent tot 1.059 eenheden. Tegelijkertijd nam de 
vraag naar volledig elektrische bussen (ECV’s) met 18,4 procent toe tot 1.714 eenheden en werden er in 2020 in totaal 
2.662 hybride bussen geregistreerd (+36,0%). In beide segmenten behoort Nederland tot de koplopers.

DAF Trucks heeft een complete serie hoogwaardige 
 laadoplossingen voor zowel elektrische vracht- als 
 bestelwagens gepresenteerd. 

ECO TRENDS

Nederland Europees koploper met 
verkoop elektrische trucks en bussen

De nieuwe serie laadoplossingen is geschikt om de batterijen op te 
laden van de LF Electric en CF Electric trucks én andere elektrische 
bedrijfsvoertuigen.

Nederland is marktleider op het gebied van e-bussen
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Riders Vision, gevestigd in Krimpen aan den 
IJssel en Amsterdam, is actief in de verschil-
lende metropoolregio’s (Rotterdam, Amster-
dam, Den Haag en Utrecht) en werkt in toe-
nemende mate samen met de 40 steden die 
zich met zero emissie gaan bezighouden.

Fleet & leaseoplossingen
Het gebruiksdoel is volgens Van den Berg van 
wezenlijk belang voor het product dat iemand 
nodig heeft. Daarbij speelt productontwik-
keling een cruciale rol. Riders Vision richt zich 
daarom nadrukkelijk op álle doelgroepen: 
 personenvervoer, deelmobiliteit, fleet & leasing 
en zero emissie stadslogistiek. ‘Voor al onze 
innovatieve producten en diensten, inclusief 

mobiliteitshubs, geldt als uitgangspunt dat die 
stuk voor stuk een eigen marktsegment bedie-
nen, verduidelijkt zij. ‘Inmiddels hebben wij een 
uitgebreid palet aan last-mile stadslogistieke 
voertuigen aan het verkoopprogramma toege-
voegd. Teneinde een zo groot mogelijk draag-
vlak te verwerven en een landelijke dekking te 
garanderen, werkt Riders Vision samen met tal 
van automotive partijen en met diverse lease-
maatschappijen.’
Zij is er van overtuigd dat emissievrij vervoer 
de toekomst is. ‘Neem de gemeente Rotter-
dam. Die heeft al aangekondigd dat werk-
nemers straks niet meer met de auto naar hun 
werk mogen komen. Die kunnen dus bij ons 
terecht voor emissieloze fleet & leaseoplos-
singen of deelmobiliteit.’

Kumpan deelscooter
‘Kijk’, zegt zij, wijzend op de elektrische 
 Kumpan deelscooter. ‘Die is speciaal ontwik-
keld voor woon-werkverkeer, deelmobiliteit, 
zakelijk verkeer over korte afstanden en fleet & 
lease. Dankzij het batterijwisselsysteem (de 
accu is in een hub binnen 60 seconden te ver-
wisselen) ontstaat een nagenoeg oneindige 
actieradius. De batterijtechnologie is boven-
dien voorzien van telematica. Dit houdt in dat 
informatie op afstand kan worden gedeeld, het 
ontvangen van updates ‘over the air’ mogelijk 
is en het systeem via bijvoorbeeld een mobili-
teitsapp aan allerlei MaaS-achtige oplossingen 
gekoppeld kan worden. Dit jaar komt zelfs al 
een 5G-connectie beschikbaar.’

Evoke Urban Classic
Een eind verderop staat de tot brom/motor-
scooter getransformeerde moderne elektri-
sche versie van het meer dan een eeuw oude 
Italiaanse bromfietsmerk Garelli te pronken. 
Beschikbaar in 25, 45 en 70 km/u uitvoering 
met een bereik tot zo’n 100 kilometer. Als een 
van de weinige voert Riders Vision een 
 elektrische motorfiets in het programma: de 
Evoke Urban Classic. Oplaadbaar via het stop-
contact of via een fase 2 laadstation en goed 
voor woon-werkverkeer tussen 120 en 150 
kilo meter. 

Scoobic e-cargo
Speciaal voor zero emissie stadslogistiek is er 
de Scoobic, een e-cargo bromfiets voor maat-
werktransport die is voorzien van een geavan-
ceerd ADAS-rijhulpsysteem. Een vergelijkbare 
last mile oplossing betreft de elektrisch onder-
steunde ONE cargobike die naar de wens van 
de gebruiker is in te richten voor pakketser-
vice, koel- en warmtetransport. 
Met het complete palet verwacht Riders Vision 
optimaal te kunnen inspelen op de transitie 
naar zero emissie stadslogistiek en elektrische 
(personen)vervoer. Van den Berg: ‘De uitvoe-
ringsagenda Stadslogistiek geeft onze ambi-
ties een extra duwtje in de rug, maar emis-
sieloze mobiliteit zou nog prominenter op de 
agenda moeten komen te staan, zowel in 
Nederland als daarbuiten. Het kan allemaal 
nog veel schoner en efficiënter. Aan ons zal 
het niet liggen. Riders Vision heeft de ambitie 
om vanaf volgend jaar of eerder ook de buiten-
landse markten te gaan betreden.’ ●

Onder de paraplu van Riders Vision, importeur van een brede range aan last-mile stadslogistieke voertuigen, werkt 
een groot aantal automotive partijen samen aan zero emissie mobiliteitsoplossingen. De relatief jonge onderneming 
wil zich als mobiliteitspartner in brede zin profileren door gebruikers een totaaloplossing aan te bieden, vertelt 
mede-eigenaar Karin van den Berg. ‘Onze missie luidt: elektrische mobiliteit stimuleren en mee-innoveren.’

22

Karin van den Berg: ‘Onze missie luidt: 
 elektrische mobiliteit stimuleren en 
mee-innoveren’

E-mobility oplossingen 
als handelsmerk
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‘Riders Vision richt zich daarom nadrukkelijk op álle doelgroepen: personenvervoer, 
 deelmobiliteit, fleet & leasing en zero emissie stadslogistiek’
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MARKTANALYSE

De Nederlandse fietsbranche 
maakte in 2020 ondanks of juist 
dankzij corona een vliegende 
start. Nieuwe fietsen waren 
 nauwelijks aan te slepen. Voor 
veel mensen was en is fietsen een 
uitkomst om zich over kortere 
afstanden te verplaatsen en in 
beweging te blijven. Dit zorgde er 
voor dat er het afgelopen jaar 
bijna 1,1 miljoen fietsen werden 
verkocht, een plus van 9 procent. 
Tegelijkertijd bereikte de omzet 
met 1,65 miljard euro (+31,5%) 
een absolute recordhoogte. De 
vraag naar e-bikes droeg in hoge 
mate bij aan het succes. Er wer-
den vorig jaar 547.000 e-bikes ver-
kocht, waarmee dit segment 

inmiddels de helft van het totale 
verkoopvolume vertegenwoordigt. 
De vakhandel blijkt, met een aan-
deel van 71 procent, cruciaal bij 
de aanschaf van een nieuwe fiets, 
aangezien vorig jaar slechts 10 
procent van de totale omzet via 
internetverkoop werd gereali-
seerd. Drie jaar eerder was dat 
nog ruim 23 procent. Voor de 
online verkoop van e-bikes gold 
destijds een aandeel van meer 
dan 27 procent, terwijl dat in 2020 
nog slechts 8 procent was. Dit 
komt onder meer doordat traditio-
nele internetaanbieders steeds 
vaker inzetten op een combinatie 
van internet en een netwerk van 
fysieke winkels. ●

Omzet�fietsbranche� 
groeit explosief

Het aantal elektrisch aangedreven 
brom- en snorfietsen in Nederland 
is sinds 2012 met ongeveer een 
factor drie toegenomen van 
19.976 tot 56.851 exemplaren 
vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van 
de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO). Ook het aantal 
speed pedelecs groeide in 
dezelfde periode fors van 90 
stuks in 2012 tot 23.816 in 2020. 

De elektrificatie bij motorfietsen 
lijkt eveneens op gang te komen. 
Vorig jaar telde ons land een 
kleine 1.000 e-motorfietsen, tegen 
nog slechts 99 in 2012. ●

Aantal elektrische brom/
snorfietsen�verdrievoudigd

Voertuigpark elektrische tweewielers in 
 Nederland (exl. e-bikes) 

  2020 2019 2018 2012

Totaal  81.614 60.474 48.226 20.066

w.v. 

Bromfietsen� �12.039� 7.947� �5.271� 2.741

Snorfietsen� �44.812� 32.109� 26.650� 17.235

Speed pedelecs  23.816 19.685 16.305  90

Motorfietsen� �947� �733� �604� �99

Bron: RVO
Bron: RAI /Vereniging/BOVAG/GFK

Verkoopontwikkeling�fietsen�in�Nederland

 Totaal  Omzet

2020 1.098.000 1.646.355

2019 1.007.000 1.252.448

2018 1.011.000 1.011.000

2017  957.000 976.034

2016 928.000  936.829

2015  983.000 899.020



25RAI VERENIGING 
MAGAZINE #2
JUNI 2021 

MARKTANALYSE

De gemiddelde aankoopprijs van 
een nieuwe fiets is in een periode 
van tien jaar meer dan verdubbeld 
van 728 euro in 2010 tot 1.499 
euro vorig jaar. Deze ontwikkeling 
is vooral toe te schrijven aan de 
populariteit van de e-bike. 
 Ongeveer driekwart van de totale 
omzet uit fietsverkopen komt voor 
rekening van de elektrische fiets. 
De gemiddelde prijs die een con-
sument voor een e-bike betaalt 
nam in 2020 met 20 procent toe 

tot 1.499 euro. Het gemiddelde 
aankoopbedrag bij de vakhandel 
is overigens nog iets hoger, 
 namelijk 1.548 euro. Een jaar eer-
der was dat nog 1.323 euro. ●

Run op er-bikes stuwt 
gemiddelde verkoopprijs

Aandeel�nieuwe�fietsen�naar�prijsklasse
 

 2020 2019 

< 300 euro  10%  9%

300 – 500 euro 9% 11%

500 – 700 euro 14% 17%

700 – 900 euro 12% 13%

900 euro  55% 49%

Nederlands wagenpark een 
van de oudste van Europa
Met een personenautopark dat in 
2019 gemiddeld 11,0 jaar oud is 
heeft Nederland een van de oud-
ste wagenparken van Europa. Vol-
gens cijfers van ACEA blijft ons 
land duidelijk achter bij de ver-
schillende buurlanden. Zo kent 
Duitsland een autopark dat gemid-
deld 9,6 jaar oud is. In België is dat 
9,1 jaar en in Luxemburg zelfs 
6,5 jaar.
De gemiddelde leeftijd van perso-
nenauto’s in de EU bedraagt 11,5 
jaar. Vooral de Zuidelijke lidstaten 
en Oost-Europese landen trekken 
het gemiddelde omhoog. Hoe 
Noordelijker hoe jonger het voer-
tuigpark. Spanje komt bijvoorbeeld 
uit op 12,7 jaar, Italië (11,4) en 
Frankrijk (10,2). In Zweden en 
Denemarken daarentegen zijn 

auto’s gemiddeld niet ouder dan 
respectievelijk 10,0 en 8,8 jaar. 
Ook in Ierland zijn personenauto’s 
met een leeftijd van gemiddeld 
8,4 jaar relatief jong.
Om tot een vergroening en verjon-
ging van het Nederlandse wagen-
park te komen heeft RAI Vereni-
ging op verzoek van het ministerie 
van Financiën een aantal concrete 
voorstellen gedaan op weg naar 
een stabiel, eerlijk, houdbaar en 
betaalbaar autobelastingregime. 
Met als uitgangspunt de invoering 
van een systeem van Betalen naar 
Gebruik. ●

Bron: RAI Vereniging/BOVAG/GFK

Gemiddelde leeftijd personenautopark in de EU

Bron: ACEA

Portugal 12,8 jaar
Spanje 12,7 jaar
Italië 11,4 jaar
Nederland 11,0 jaar
Frankrijk 10,2 jaar
Zweden  10,0 jaar

België  9,1 jaar
Duitsland  9,6 jaar
Denemarken  8,8 jaar
Ierland  8,4 jaar
Oostenrijk  8,3 jaar
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GO!FACTOR

Sleutelen aan auto’s en dan met name aan 
oude Kevers is altijd een grote passie van Piet 
Schäfer geweest. Al in zijn studietijd in de jaren 
zeventig was hij al regelmatig onder de motor-
kap van een Kever te vinden. Ergens in zijn 
achterhoofd bleef de wens bestaan er later 
een aan te schaffen... Inmiddels werkt Schäfer 
al vele jaren bij de RDW als adviseur uitvoering 
bij de afdeling procesondersteuning toezicht. 
In die functie houdt hij zich onder andere bezig 
met de uitvoering van de APK, gaskeuringen 
en regelgeving rondom de tachograaf. Daar-
naast is hij al 20 jaar de contactpersoon voor 
RAI Vereniging als het gaat om APK-meetmid-
delen.
Hoewel hij graag een leuke youngtimer als 
hobby- en klusauto zou willen aanschaffen, 
bleef alles een beetje hangen tussen ‘droom 
en daad’, vertelt Schäfer. ‘Mijn vrouw en ik 
 hadden beiden een auto en de noodzaak om er 
een derde bij te kopen ontbrak eigenlijk. Dat 
veranderde toen een van mijn studerende 
dochters haar rijbewijs haalde. Er was opeens 
vaak een auto tekort in ons gezin. Mijn eerste 
gedachte ging uit naar een Kever. Alleen zijn 
die of relatief duur of in een dermate ontluiste-
rende conditie dat het een project van jaren 
wordt. Al snel werd het idee gelanceerd om 
eens op zoek te gaan naar een Golf 1 cabriolet. 
Die is technisch en mechanisch praktisch net 
zo simpel als een Kever. Zo geschiedde. Ik 
vond dit exemplaar via internet in 2012. Het is 
het eerste model Golf Cabriolet na de Kever 
Cabriolet, bouwjaar 1980. De eigenaar was 
 vermoedelijk een autospuiter, want optisch 
was de wagen in concoursstaat. Qua techniek 
was er echter nog wel wat werk aan de winkel. 
Dat heb ik met mijn twee rechterhanden 
gefikst. Ook de elektrische bedrading heb ik 
vervangen en nu is het interieur aan de beurt. 
Ik woon aan de rand van de Veluwe. Een per-
fecte uitvalsbasis om zomers de achterhoek te 
cruisen of een uitstapje naar Duitsland te 
maken. Dakloos uiteraard. ●

Dakloos op weg Piet Schäfer 
Golf Cabriolet, bouwjaar 1990
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In deze rubriek laten we personen 
aan het woord die betrokken zijn 
bij of werkzaam in de mobiliteits-
wereld. Dit keer Janus Smalbraak, 
CEO van Pon Holdings en lid van 
het Hoofdbestuur RAI Vereniging, 
geeft zijn mobiliteitsvisie.

Wat is uw favoriete 
 vervoermiddel?
Dat is natuurlijk moeilijk kiezen, 
want we hebben zoveel mooie 
producten in ons portfolio. Maar 
ik ga toch voor mijn Swapfiets die 
ik thuis pak om naar ons hoofd-
kantoor Move te fietsen. 

Wat vindt u van het mobiliteits-
beleid in Nederland?
Nederland ontwikkelt beleid op 
vele belangrijke facetten van 
mobiliteit. Dit als essentieel onder-
deel van de oplossing om te 
komen tot duurzame, congestie-
vrije en veilige mobiliteit. Veel 
nadruk ligt nu nog op de elektrifi-
catie van personen en goederen-
vervoer, maar het is belangrijk om 
de komende tijd ook meer werk te 
gaan maken van het slim inzetten 
van alle beschikbare modaliteiten 
en technieken om de grote uitda-
gingen voor de komende jaren in 
te kunnen vullen. Daarvoor is het 
nodig de juiste balans te vinden 
tussen wat beschikbaar, en 
betaalbaar is en hoe particulieren 
en bedrijfsleven daar optimaal 
gebruik van kunnen en willen gaan 
maken. Hoe we ons fiscale sys-
teem van belastingen, accijnzen 
en subsidies inrichten speelt daar-
bij een essentiële rol en daar is 
nog heel wat te winnen om de 
genoemde doelen op tijd te halen. 
Het eerlijk gaan betalen naar wer-
kelijk gebruik is daarbij een heel 
belangrijke bouwsteen.

Wat zou u als eerste veranderen 
als u het voor het zeggen had?

Ik zou het mobiliteitsbelastingen-
systeem eerlijker en daardoor 
 stabieler maken op weg naar uit-
eindelijk betalen naar gebruik. Zo 
heeft iedereen een echte keuze en 
weet waar hij/zij aan toe is voor 
de komende jaren en komen we 
allemaal gezond de crisis uit. Het 
uitfaseren van de BPM is daarbij 
een randvoorwaarde, anders blij-
ven we te veel in oude en steeds 
vaker geïmporteerde auto’s rijden. 

Vindt u dat het kabinet voldoende 
aandacht schenkt aan vervoer-
salternatieven, zoals de bus, de 
fiets of gemotoriseerde twee-
wielers?
Mobilisten zijn op zoek naar flexi-
biliteit en duurzame oplossingen, 
met name in stedelijke omgevin-
gen. De initiatieven die daarop 
worden ontplooid moeten we 
absoluut blijven ondersteunen. 
Pon is in dat domein ook behoor-

lijk druk met onder andere Green-
wheels, Check, Hely, Shuttel en 
Dockr. Vooralsnog is het binnen 
de Nederlandse fiscale context 
moeilijk om dit type mobiliteits-
diensten rendabel te krijgen, 
 daarvoor is een meer flexibele 
overheid nodig. 

Zou u zelf bereid zijn tenminste 
1 keer per week de auto voor het 
werk te laten staan?
Bij deze vraag kom ik goed weg, 
aangezien ik praktisch dagelijks 
op mijn Swapfiets stap!

Met welke politicus zou u wel 
eens van gedachten willen 
 wisselen? 
Wopke Hoekstra, om met hem in 
gesprek te gaan over hoe we de 
bovengenoemde flexibiliteit ook 
betaalbaar en rendabel kunnen 
maken.

Hoe ziet het Nederlandse ver-
keersbeeld er over tien jaar uit?
Het zal rustiger en ruimer zijn op 
de wegen in de stad, omdat op 
veel plaatsen 30 km/uur als norm 
zal gelden. Er zal aanzienlijk meer 
elektrisch verkeer in de stad zijn 
en de auto zal in het centrum 
veelal plaatsmaken voor fietsers 
en wandelaars. Het bezit van een 
auto zal niet langer de standaard 
zijn, maar mensen zullen vaker 
een passend vervoermiddel huren 
wanneer ze dit nodig hebben in de 
deeleconomie. In bredere zin zal 
Mobility as a Service meer inge-
burgerd raken. Veel voertuigen 
zullen “connected” zijn, waardoor 
de verkeersveiligheid en het ruim-
tegebruik zal verbeteren. Welke rol 
de “zelfrijdende auto” zal vervullen 
is moeilijker in te schatten. Voorlo-
pig is die vooral veiliger en com-
fortabeler. Tot slot, verwacht ik 
ook dat de drone een prominen-
tere rol verworven zal hebben. ●

 
 
 

Janus Smalbraak
‘ Het uitfaseren van de BPM 
is een randvoorwaarde op 
weg naar uiteindelijk 
 betalen naar gebruik’ 



28 RAI VERENIGING 
MAGAZINE #2
JUNI 2021 

Manipulatie met kilometerstanden bij motoren was volgens Pereboom 
de branche al jarenlang een doorn in het oog. ‘Een machine waarbij de 
teller is teruggedraaid kan immers onveilig zijn, is duurder in aanschaf 
en zadelt de koper op met hogere onderhoudskosten. Ramingen gaan 
er van uit dat ongeveer 10 tot 20 procent van de kopers teveel betaalt 
voor zo’n gebruikte motorfiets.’

Schade voor kopers
De schade die dit consumenten jaarlijks oplevert bedraagt naar schat-
ting zo’n 110 miljoen euro. ‘RAI Vereniging heeft daarom, samen met de 
Vereniging Aanpak Tellerfraude en BOVAG, het ministerie van IenW 
 verzocht om naar analogie van het verplicht registreren van de teller-
standen van auto’s, een vergelijkbaar systeem voor motorfietsen op te 
 tuigen. Inclusief de bijbehorende producten voor de consument, zoals 
het RDW-Voertuigrapport’
Vervolgens ging een stuurgroep bij de RDW en een speciale project-
groep, waarin Pereboom namens de sectie Motoren van RAI Vereniging 
was vertegenwoordigd, met dit onderwerp aan de slag met als resultaat 
dat de ministerraad met het uiteindelijke voorstel heeft ingestemd en de 
nieuwe regels op 1 juli aanstaande ingaan.

Verkeersveiligheidswinst
De wetgeving behelst een verplichte kilometerregistratie bij alle 
 reparatie-, onderhouds- en bandenwisselbezoeken voor alle bestaande 
motorfietscategorieën. Tot nu toe gold die verplichting uitsluitend bij 
reparaties boven de 150 euro. Daarnaast komt er een verplichte teller-
standregistratie voor motorfietsen bij onder andere de overschrijving 
van het kenteken. 
Het terugdraaien van kilometerstanden en het terugdraaien van een kilo-
meterteller is overigens bij wet verboden. De strafmaat is 10.000 euro 
boete of een jaar celstraf. Het is, benadrukt Pereboom, de bedoeling dat 
er op termijn een compleet RDW- overzicht ontstaat dat potentiële 
kopers en dealers betrouwbare informatie verschaft over de (kilometer)
historie van motorfietsen. Hij kwalificeert de nieuwe regels als een 
flinke stap voorwaarts. ‘Het is goed voor het imago van de branche en 
biedt kopers veel meer zekerheid over de betrouwbaarheid van hun aan-
schaf. Niet in de laatste plaats is de verkeersveiligheid er bij gebaat.’ ●

Om gesjoemel met kilometerstanden aan te pakken komt er per 1 juli dit jaar een kilometerregistratiesysteem voor 
motorfietsen. RAI Vereniging stond samen met BOVAG aan de wieg van deze wetgeving, vertelt Kees Pereboom, 
beleidsadviseur Technische Zaken bij RAI Vereniging.

Wetgeving maakt einde aan terugdraaien 
�kilometerstanden�motorfietsen

SPECIALIST IN BEELD

Kees Pereboom: ‘Het kilometerregistratiesysteem biedt kopers meer 
betrouwbaarheid over hun aanschaf en draagt bij aan de verkeers-
veiligheid’
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EYE CATCHER

Nieuw autobelastingplan brengt 
 klimaatdoelen dichterbij 
ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA hebben een geheel uitgewerkt, haalbaar en betaalbaar 
plan aan de informateur en alle politieke partijen gepresenteerd voor de hervorming van de autobelastingen. 

Deze unieke coalitie stelt voor om de auto-
belastingen in Nederland eenvoudig, stabiel en 
voorspelbaar te maken en ze te laten bijdragen 
aan het halen van de aangescherpte klimaat-
doelen voor 2030 en het einddoel om in 2050 
klimaatneutraal te zijn. Waarbij mobiliteit voor 
iedere Nederlander betaalbaar en bereikbaar 
blijft. De coalitie vraagt de formerende partijen 
het plan integraal mee te nemen in de forma-
tiebesprekingen. 

Betalen naar Gebruik
De opstellers van het plan stellen voor het hui-
dige autobelastingsysteem te vervangen door 
Betalen naar Gebruik (BnG). De coalitie kiest 
voor een variant waarin het tarief per kilometer 
wordt gebaseerd op de CO2-emissie van het 
voertuig. De invoering van dit nieuwe stelsel 
moet volgens de opstellers zo snel mogelijk in 
een kaderwet worden vastgelegd om een soe-
pele overgang voor iedereen mogelijk te 
maken. Het invoeren van BnG kost namelijk 
minimaal 8,5 jaar. BnG kan daardoor geen rol 
spelen in de CO2-reductie richting 2030, maar 
is voor de periode daarna cruciaal. De coalitie 
komt daarom ook met plannen voor de peri-
ode 2022 - 2030. Deze omvatten onder andere:

–  Zo snel mogelijk Betalen naar Gebruik (BnG) 
invoeren met een tarief gebaseerd op uit-
stoot; de invoering daarvan nú in een kader-
wet vastleggen;

–  Snelle instroom van nulemissievoertuigen 
om fossiele kilometers structureel te vervan-
gen door emissievrije kilometers; 

–  Sturing op gedrag: prikkels inbouwen in het 
huidige fiscale systeem om bewuste keuzes 
te maken in aankoop en reisbewegingen;

–  Gericht inzetten van verantwoorde biobrand-
stoffen en synthetische brandstoffen daar 
waar nul-emissie nog niet mogelijk is.

Meer milieuwinst, minder kosten
Onlangs presenteerde de studiegroep Van 
Geest in opdracht van het kabinet een studie 
(“Bestemming Parijs”) met maatregelen om de 
verhoogde klimaatdoelen te behalen. Hierbij 
lag de nadruk vooral op instroom van nulemis-
sievoertuigen. De coalitie richt zich meer op 
het efficiënt behalen van de CO2-doelen en 
bereikt met haar pakket maatregelen een gro-
tere CO2-reductie dan de voorstellen van Van 
Geest, tegen een kwart minder kosten, waarbij 
veel minder marktverstoring plaatsvindt. 

Bovendien wordt een belangrijke bijdrage 
 geleverd aan de verlaging van de uitstoot van 
stikstofoxide (NOx), omdat er nog steeds 
sprake is van snelle instroom van nulemissie-
voertuigen.

Politieke steun
Het plan krijgt steun van vijf (ex-)politici van 
links tot rechts. Zij hebben in het proces 
 meegedacht en steunen aanpak en plan op 
persoonlijke titel. Het betreft: Anne-Marie 
 Jorritsma (VVD, oud-minister van Verkeer en 
Economische Zaken), Menno Snel (D66, 
oud-staatssecretaris Financiën), Jolande Sap 
(GroenLinks, oud-woordvoerder Financiën) en 
Karien van Gennip (CDA, oud-staatssecretaris 
Economische Zaken) en Sharon Dijksma 
(PvdA, oud-staatssecretaris Economische 
Zaken, oud-woordvoerder Verkeer). ●

CO2-emissie moet centraal staan bij de 
invoering van een prijs per gereden kilometer
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Een aantal jaren daarvoor, in 2007 en 2009, 
stond Natuur & Milieu op de AutoRAI met het 
antwoord op de vraag: “Wat wordt de auto van 
de toekomst?” Een uitdaging die door de drie 
TU’s werd aangenomen en waarin allerlei toe-
komstvisies op automobiliteit vanuit Delft, 
Enschede en Eindhoven samenkwamen in de 
“C,mm,n”. Het werd een elektrische auto, met 
elektromotoren ín de wielen, grote beeldscher-
men en klaar voor platooning, treintje rijden, de 
opstap naar autonoom rijden. Destijds richtten 
wij het Formule E-Team op om elektrisch rijden 
te promoten. De doelstelling was dat er in 
2020 één miljoen elektrische auto’s zouden rij-
den. Dat was nog ver voor het Klimaatakkoord 
van Parijs in 2015 en het Klimaatakkoord in 
Nederland in 2018. 
We weten nu dat het niet zo snel gaat als we 
hadden gehoopt, maar wat mij betreft is het 
kantelpunt in zicht. Vrijwel alle autofabrikanten 
zijn om. Daarvoor was veel nodig, onder 
andere dieselgate en de daaruit voortvloeiende 
steeds strengere wetgeving vanuit Europa. 
Aan alle kanten dringt het besef door dat we 
echt naar nul-emissievervoer toe moeten en 
dat we daarvoor keuzes moeten maken. De 
auto is niet meer weg te denken, maar tegelij-
kertijd trekken onze binnensteden het niet 

meer. We zijn in een fase beland dat groei niet 
meer het antwoord is op alles. Het moet 
anders, slimmer en soms ook gewoon minder. 
Dit brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. 
Heb ik nog wel een eigen auto nodig, en wat 
zijn de alternatieven? En als ik elektrisch ga 
 rijden, kan ik dan opladen, en hoe schoon? Het 
goede nieuws is dat elektrische auto’s met de 
huidige elektriciteitsproductie al 40 procent 
minder CO2 uitstoten, er miljarden wordt 
 geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe 
e-auto’s, betere batterijen, autodeelplatforms, 
laadinfrastructuur en groene stroom. De oplos-
singen zijn er, of ze zijn onderweg. Ik ben ervan 
overtuigd dat we vol door kunnen en moeten 
in de transitie naar vervoer zonder CO2-uit-
stoot. Ondertussen zijn de fi etsen en e-bike’s 
niet aan te slepen, iets waar ik heel blij van 
word, want het tekent het besef bij mensen dat 
het anders kan. 
Ik ben ervan overtuigd dat we Nederland leef-
baar en bereikbaar houden als we aansluiten 
bij onze oerhollandse karaktertrekken: zuinig 
en eigenwijs. We bepalen zelf wel wat we 
doen. Dé manier om dat te faciliteren is 
 mensen te laten kiezen. En dat doe je door te 
‘betalen naar gebruik’. En door een directe rela-
tie tussen uitstoot en prijs per kilometer zullen 
veel consumenten bewuster hun opties afwe-
gen. Daarom ben ik ook heel blij om samen 
met de RAI vereniging, de ANWB, BOVAG en 
de VNA op te trekken zodat we voor Nederland 
een schone, eerlijke toekomst voor mobiliteit 
kunnen helpen vormgeven.

Marjolein Demmers, 
directeur Natuur & Milieu

Het kantelpunt 
is in zicht
Het is alweer zo’n tien jaar geleden dat we reikhalzend naar de Tesla Model S 
uitkeken. Was het een échte auto, of een hype van een Amerikaanse miljardair 
die niets van auto’s bouwen wist? Het kon nooit een echte gamechanger zijn, 
dachten velen. Een auto bouwen doe je niet zomaar. En elektrisch rijden, dat 
wordt hoogstens een niche. 

kertijd trekken onze binnensteden het niet 

GASTCOLUMN
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Toekomst verbrandingsmotor
Een groep onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven 
denkt dat er toch nog een toekomst is voor de verbrandingsmotor. 
Het geheim zit hem in groene waterstof in combinatie met het 
edelgas argon. Dit gas zit gewoon in de lucht en kan goedkoop 
geproduceerd worden bij het scheiden van lucht. Met de Argon 
Power Cycle (APC) kan de uitstoot van CO2 en stikstofoxide 
 worden teruggebracht tot een minimum.
BRON: INNOVATION ORIGINS

Martin Daum, bestuursvoorzitter Daimler Trucks
Waterstofvrachtwagens zijn cruciaal voor een CO2-vrij transport in 
de toekomst. Batterijvrachtwagens alleen maken dit niet mogelijk.
BRON: RTL NIEUWS

Pat Gelsinger, CEO chipfabrikant Intel
We hebben nog een paar jaar nodig om aan de stijgende vraag 
naar chips in de auto-industrie te voldoen.

Pieter Boot, sectorhoofd klimaat bij het Planbureau 
voor de Leefomgeving,
Het Europese klimaatbeleid werkt als een optelsom: als auto’s niet 
schoner worden, dan moet Nederland mogelijk meer uitstoot 
 verminderen bij bijvoorbeeld gebouwen en de landbouw. Als de 
normen voor auto’s strenger worden, hoeft Nederland juist minder 
te doen. Alle reden voor Nederlandse kabinetten om te lobbyen 
voor schone auto’s.
BRON: NRC

Marcel Jacobs, commercieel-directeur VDL
Bus & Coach
We hebben in 2013 - tot grote verbazing van onze concurrenten - 
de eerste stappen met elektrische bussen gezet. Daar was toen 
nog geen markt voor, maar het heeft ons wel in staat gesteld om 
snel en veel kennis op te kunnen bouwen. Daar plukken we de 
vruchten van nu elektrische mobiliteit de standaard is geworden in 
het openbaar vervoer. Er wordt dus ook heel anders naar ons 
bedrijf gekeken dan acht jaar geleden. Een op de vijf elektrische 
bussen in Europa is een exemplaar uit onze stal.
BRON: NU.NL 

Rob Stomphorst, Veilig Verkeer Nederland (VVN)
Maar dat laagste aantal in jaren is absoluut geen reden om de vlag 
uit te steken, want het zijn nog altijd twee vliegtuigen vol. Het zijn 
er dan wel 51 minder dan in 2019, maar het is nog altijd een 
 onacceptabel aantal.
BRON: TELEGRAAF

Marieke Dubbelman, columnist AD
Deze zomer moeten snorfietsen in delen van Utrecht het fietspad 
af en de de rijbaan op. Op hoop van zegen en een helm moeten ze 
dan mee zien te komen tussen vrachtwagens, bussen en Audi Q8’s 
van 2415 kilo. De snorfietser van het fietspad halen is een lap-
middel. De tijd is gekomen dat op een aantal plekken de auto van 
de rijbaan verdwijnt. Het onevenredig grote ruimtebeslag is gezien 
de groei van het fietsverkeer niet meer te verdedigen. 
BRON: AD

Onderzoek fietstassenmerk New Looxs
Negentig procent van de mensen voelt zich veilig op de fiets, al 
worden wielrenners, (vracht)auto’s en brommers wel als vervelend 
ervaren. Ruim 95 procent zegt zelf altijd veilig deel te nemen aan 
het verkeer. Daar staat tegenover dat 40 procent van de mensen 
van mening is dat andere Nederlanders over het algemeen niet zo 
 veilig fietsen. Ruim een derde gebruikt de telefoon op de fiets, 
voornamelijk om muziek te luisteren en te navigeren.
BRON: ANP PERS SUPPORT

IN HET NIEUWS

In 2020 vielen er 
610 verkeersdoden



Tijdens de online Fiets Awards verkiezingen 2021, afgelopen maart, is de Batavus Dinsdag Exclusive Plus is verkozen tot Fiets 
van het Jaar 2021. In de categorie E-bike van het Jaar ging de Stella Morena MDB FI er met de prijs vandoor. Speed E-bike van 
het Jaar werd de Gazelle NO.1. De Trek Emonda SL 6 Pro en de Merida Ninety-Six RC XT werden uitgeroepen tot respectievelijk 
Racefi ets en MTB van het Jaar. Daarnaast werden het RheoLight lakadditief, de Schwalbe Aerothan binnenband en de Urban 
Proof shopper fi etstas verkozen tot Fiets Innovaties van het Jaar. De Fiets van het Jaar Verkiezing en de Fiets Innovatie Awards 
zijn een initiatief van RAI Vereniging met als doel de innovatiekracht van de fi etsindustrie extra onder de aandacht te brengen. 

Uitreiking 
Fiets Awards 
2021

VÉLOVAK
19 t/m 21 september
Vakbeurs voor de fi etsbranche
Evenementenhal Gorinchem

BIKEMOTION BENELUX
22 t/m 24 oktober
Beurs voor sportieve fi etsen
Jaarbeurs Utrecht

EICMA
11 t/m 14 november
Internationale tentoonstelling 
motoren, onderdelen en 
 accessoires
Milaan

AUTOMECHANICA
14 t/m 18 september
Beurs voor de automotive 
 aftermarket
Frankfurt

IAA MOBILITY 2021
6 t/m 10 september
Internationaal platform voor 
mobiliteit en B2B-contacten
München 
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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)


