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Het hoofdbestuur van  
RAI Vereniging in 2022

Algemeen voorzitter – 
Frits van Bruggen
Frits van Bruggen is sinds 16 november 
2022 algemeen voorzitter van RAI 
 Vereniging. Van Bruggen is een ervaren 
bestuurder en toezichthouder. Zo was hij 
in 25 jaar bij Nationale Nederlanden/ING 
Group onder andere directielid  van RVS 
Verzekeringen en directeur van het 
 collectieve pensioenbedrijf van NN. 

 Aansluitend was hij elf jaar lid van de directie van de ANWB, 
 waarvan de laatste zeven jaar als hoofddirecteur. Een deel van die 
periode was hij daarnaast voorzitter van het ondernemings
pensioenfonds van ANWB. Tevens was hij voorzitter van de 
 Mobiliteitsalliantie. Zijn huidige nevenfuncties zijn voorzitter van  
de Raad van Toezicht van de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij en lid van de Raad van Toezicht van het VSB fonds.

Scheidend Algemeen Voorzitter - 
Steven van Eijck
Steven van Eijck was sinds december 
2014 algemeen voorzitter van RAI 
 Vereniging. Hij is per 16 november 
 opgevolgd door Frits van Bruggen. 
Van Eijck vervult en vervulde een groot 
aantal functies en bestuurs functies bij 
 maatschappelijke organi saties, zoals 
de Mobiliteitsalliantie, New Mobility 

 Foundation, de Maatschappelijke Alliantie, de Stichting Verantwoord 
Alcoholgebruik.

Lid: Maurice Geraets - 
NXP Semiconductors
Maurice Geraets is Managing Director 
NXP Nederland en vanuit NXP  betrokken 
bij diverse automotive en smart mobility 
initiatieven in Nederland en Europa. 
 Vanuit die context draagt hij belangrijke 
kennis aan op het gebied van smart 
mobility en ICT. Een terrein waarop  
 de ontwikkelingen in de  mobiliteit  
 razendsnel gaan.

Penningmeester: Eric Louwman - 
Louwman Group B.V.
Eric Louwman is de penningmeester 
 binnen het hoofdbestuur. In het  dagelijks 
leven is hij President van de Louwman 
Group, die onder andere importeur is van 
Toyota, Lexus en Suzuki in Nederland. 
Daarnaast is de Louwman Group actief 
op een breed scala van mobiliteits
initiatieven en  diensten.

Lid: Ron Snoeks -  
Snoeks Automotive B.V.
Ron Snoeks is CEO van Snoeks Beheer. 
Snoeks Automotive is toeleverancier aan 
de autoindustrie met het leveren van 
inrichtingsmodules aan vrijwel alle 
bestelwagenfabrikanten. Het hoofd
kantoor is gevestigd in NieuwVennep. 
Snoeks produceert over de hele wereld 
en beschikt in Tsjechië over een eigen 

assemblage en distributiecentrum.

Lid: Janus Smalbraak -  
Pon Holdings B.V.
Janus Smalbraak is CEO van Pon 
 Holdings, een van Nederlands grootste 
familiebedrijven. Pon levert hoog
waardige producten en oplossingen, 
ontwikkeltenproduceertfietsenenheeft
engineering oplossingen in diverse 
marktsegmenten. De onderneming 
 opereert in een groot aantal markten, van 

personen-enbedrijfswagensenfietsen,totvorkheftrucks,banden,
wegenbouw en grondverzetmachines, generatoren en totaal
oplossingen voor de scheepvaartindustrie.

Lid: Paul Zekhuis - 
AutoBinck Group NV
Paul Zekhuis is CEO van AutoBinck 
Group. Het omvormen van deze van 
oudsher autoimporteur tot een brede 
speler op het gebied van mobiliteit en 
mobiliteitsdienstverlening is wat hem 
dagelijks bezighoudt. Paul Zekhuis is per 
16 november 2022 afgetreden.



                            

De Russische inval in Oekraïne resulteerde in verstoringen in de 
 supply chain waardoor cruciale onderdelen moeilijk leverbaar 
waren en veel productieprocessen stil kwamen te vallen, benadrukt 
De Bruijn ‘Tegelijkertijd kampt de wereld met torenhoge energie
prijzen,economischetegenwindeneenhardnekkigeinflatie.
Wat het allemaal niet gemakkelijker maakt is het schrijnend tekort 
aan arbeidskrachten.’
Voor RAI Vereniging zelf zijn de gevolgen van de coronapandemie 
nog steeds indirect voelbaar. De Bruijn wijst er op dat 
RAI Amsterdam, na het stilvallen tijdens de COVD19 periode, 
gelukkig weer op volle toeren draait, maar dat RAI Vereniging nog 
geen dividend inkomsten ontvangt. Gevolgen voor de dienst
verlening aan de leden heeft dit naar zijn zeggen niet gehad.
‘Met de verminderde revenuen vanuit RAI Amsterdam is al bij het 
reorganisatieproces van het  secretariaat, dat in het verslagjaar 
werd afgerond, rekening  gehouden. Dankzij de hervorming van de 
interne structuur is de  positionering van de leden aanzienlijk 
 verbeterd, omdat alle besluitvorming voortaan bottomup plaats 
vindt. Dit betekent dat de lijnen korter zijn en leden meer 
 rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun 
eigen sectie.’
Ondertussen worden, vervolgt hij, de vruchten geplukt van hetgeen 
in het verleden is opgebouwd. Zo vervulde RAI Vereniging het afge
lopen jaar het voorzitterschap van de Mobiliteitsalliantie, waarin  
27 partijen participeren die de mobiliteit in Nederland vertegen
woordigen en loopt Nederland voorop met de Mobility Foundation, 
een initiatief van RAI Vereniging ter bestrijding van mobiliteits
armoede en het bevorderen van mobiliteitsgeluk. 
Het jaar 2023 start volgens De Bruijn met nieuw elan na de 
 benoeming van Frits van Bruggen per 16 november jl. als algemeen 
voorzitter van RAI Vereniging. ‘Wij zijn Steven van Eijck, die de  
 afgelopen acht jaar aan het roer stond, veel dank verschuldigd. 
Onder zijn leiding heeft RAI Vereniging zich verder ontwikkeld als 
stem van de mobiliteitsindustrie. Met Frits van Bruggen krijgt  
RAI Vereniging een uiterst ervaren bestuurder. Hij beschikt over 
 uitstekende contacten in de Haagse politiek en kent als oudhoofd
directeur van de ANWB en oudvoorzitter van de Mobiliteitsalliantie 
als geen ander de weg in de mobiliteitsbranche.’

De nieuwe algemeen voorzitter zegt met veel enthousiasme en 
 energie voor de belangen van de achterban te willen opkomen.  
‘Ik beschouw het als een van mijn uitdagingen om, samen met de 
leden te werken aan een betaalbare, duurzame en veilige mobiliteit. 
Ik wil op die terreinen een brug slaan tussen de praktijk van onze 
leden en de ambities van het kabinet.’
Van Bruggen zegt zich te realiseren dat het in deze turbulente tijden 
wellicht extra moeilijk, maar in ieder geval noodzakelijk is om te 
 blijven pleiten voor veilige mobiliteit. ’Achter ieder slachtoffer 
schuilt immers een drama en iedere investering in verkeersveilig
heid betaalt zich dubbel en dwars terug.’ 
Het traject naar veilige mobiliteit kent in de optiek van RAI Vereni
ging drie cruciale componenten die onlosmakelijk met elkaar zijn 
ver bonden: veilige infra, gedragsverandering en een brede inzet van 
nieuwe veiligheidstechnologieën. ‘Het herinrichten van steden met 
30 km zones, waar RAI Vereniging een groot voorstander van is,  
kan bijvoorbeeld verkeersonveilige situaties niet voorkomen zonder 
strikte handhaving en het invoeren van doelgroepstroken om ver
keer met ongeveer dezelfde snelheid te bundelen’, verduidelijkt hij. 
In de verschillende hoofdstukken wordt duidelijk welke bijdragen de 
afzonderlijke secties – mede dankzij tal van technologische 
 innovaties – leveren aan de verkeersveiligheid. 
De mobiliteitsbranche doet al heel veel, maar kan het uiteraard niet 
alles alleen oplossen. Van Bruggen en De Bruijn roepen daarom alle 
betrokken op om op de route naar nul verkeersdoden de handen 
ineen te slaan. ‘Pas als alle partijen hun verantwoordelijkheid 
nemen, zijn we met z’n allen veilig op weg.’

Zowel binnen de mobiliteitsbranche als daarbuiten werd de veerkracht van veel ondernemingen en 
 organisaties het afgelopen jaar opnieuw zwaar op de proef gesteld, constateren algemeen voorzitter  
Frits van Bruggen en directeur Olaf de Bruijn. De samenleving werd, in de nasleep van de coronapandemie, 
gekenmerkt door tal van ‘complicerende factoren: long-COVID, de ontwrichting van de logistieke keten  
en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. ‘Wij hebben een grote bewondering voor de wijze waarop onze 
achterban met de huidige disrupties in deze historisch turbulente tijden flexibel weet om te gaan.’

Frits van Bruggen 
Algemeen voorzitter

Olaf de Bruijn
Algemeen directeur
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Verkeersveiligheid heeft 
ondanks alles prioriteit
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Lamers noemt de langetermijnverwachtingen positief. ‘De consu
ment blijft massaal vragen om ebikes en er liggen bovendien nog 
voldoende internationale expansiemogelijkheden.’ Wel ziet hij het 
alseenflinkeuitdagingomhethogegroeitempovandeafgelopen
jaren te kunnen consolideren.

Hoger niveau
De markt bevond zich volgens hem het afgelopen jaar voor ieder
eenopeenhogerniveau.DevraagnaarnieuwefietseninNeder
land maakte in 2021 – de cijfers over 2022 komen pas medio 
maart beschikbaar  met een verkoopvolume van 923.000 exem
plaren (16%) weliswaar pas op de plaats, toch steeg de omzet van 
de branche tot het op een na hoogste niveau ooit. De enorme 
 populariteit van de ebike, inmiddels goed voor 52 procent van de 
totale markt, stuwde de omzet tot 1,5 miljard euro. Met bijna  
een half miljoen verkochte ebikes per jaar komt op dit moment 
ruim drie kwart (76%) van de 
brancheomzet voor rekening van 
de ebike.

Memorabel moment
Dat de ebike voor het eerst de 
conventionelefietsinvolumeis
gepasseerd noemde Lamers 
 tijdens de online presentatie van 
de jaarcijfers en de bekend
making van de Fiets Awards en 
de Fiets Innovatie Awards een memorabel moment. Met een 
gemiddelde prijs van bijna 2.400 euro (+6%) leverde de ebike 
opnieuw een substantiële bijdrage aan de omzet van de sector. Bij 
defietsspeciaalzakensteegdegemiddeldeprijsdieeenconsu
ment voor een ebike betaalde zelfs tot 2.500 euro. Van de onge
veereenhalfmiljoenelektrischefietsendiein2021onlinewerden
verhandeld, werd ruim 10 procent online aangeschaft. De prijs via 
dit kanaal bleef onveranderd en kwam uit op 2.077 euro. 

Verkeersveiligheid speerpunt
Het verbeteren van de verkeersveiligheid vormt, als integraal onder
deel van het gezonde mobiliteitsbeleid dat binnen RAI Vereniging 
centraal staat, een van de speerpunten van de sectie. Dit dossier 

bestrijkteengrootaantalonderwerpen–fietsverlichting,het
dragenvaneenhelm,drukteopfietspadentotenmeteenveilig
beheer en opslag van accu’s, waarop de sectie tal van initiatieven 
heeft  ontplooit en campagnes geïnitieerd. Sectiemanager Remco 
Tekstra neemt op voorhand alle twijfel weg van eventuele criti
casters, die blijven wijzen op de risico’s die het rijden op ebikes 
met zich mee brengt, door te benadrukken dat de sectie een voor
standerisvanallemaatregelendiedefietsveiligheidbevorderen.
‘Wij zijn ons uiteraard goed bewust van de toename van het aantal 
verkeersslachtoffers en spannen ons maximaal in om die trend om 
te  buigen.’

Fietshelmencampagne
Zowerdtijdensdestartvanhetfietsseizoeneenconsumenten
campagnegelanceerdomhetdragenvaneenfietshelmte
promoten.Lamerswijsteropdatdefietshelm,alsoplossingvoor

deoplopendeaantallenfiets
slachtoffers, regelmatig in beeld 
komt. ‘Wij promoten ook graag 
hetgebruikvandefietshelm,
maar de oproep om te komen tot 
een generieke helmplicht schiet 
wat ons betreft het doel voorbij. 
Onderzoek van de Fietsersbond, 
RAI Vereniging en ANWB heeft 
aangetoond dat aan algehele 
draagplicht er aantoonbaar toe 

leidtdatmensenmindergaanfietsen.Endatdoetdevelepositieve
effectenvandefiets(deels)teniet.’
De sectie is dan ook volop actief om het veilig gebruik van de 
fietshelmtepromoten.Eeneerstezichtbareactiewasdehelm-
campagne met BOVAG die zich richtte op helmgebruik bij kinderen. 
Daarnaast wordt samen met ANWB, de Fietsersbond en BOVAG, 
dieallemaalhetzelfdestandpunthebbenalshetgaatomdefiets
helm, bekeken welke mogelijkheden er nog meer zijn om het 
gebruikvandefietshelmtebevorderen.Desectievoorzittermerktin
dit verband op dat de geluiden uit markt hoopgevend zijn. ‘Ebike 
gebruikersmeteenfietshelmzijnintoenemendemateeen
bekende verschijning in het straatbeeld. En de aanschaf er van 
vormt ondertussen een onderdeel van het aankoopproces.’

Ondanks de vele disruptieve geopolitieke ontwikkelingen kwalificeert sectievoorzitter Huub Lamers 2022 als een 
uitstekend jaar voor de fietsbranche. Hij stelt vast er eindelijk wat rust en stabiliteit begint te komen in de 
 toeleveringsketen en dat er minder sprake is van ‘paniekvoetbal’ in de markt. Mede dankzij een run op e-bikes 
wist de sector de totale omzet in het verslagjaar, vergeleken met tien jaar geleden, te verdubbelen. 

Fietsbranche blijft 
vol op de pedalen

‘ De langetermijn
verwachtingen voor de 
fietsmarkt zijn positief’
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Veilig gebruik opslag accu’s
Om het veilig gebruik en opslag van accu’s bij producenten, impor
teurs en detaillisten te borgen is de sectie mede betrokken geweest 
bij de totstandkoming van de concept richtlijn PGS37. In deze 
regeling is vastgelegd met welke maatregelen de risico’s van 
 lithiumhoudende energie opslagsystemen te beheersen zijn.
Verder zet RAI Vereniging zich, samen met BOVAG, in om via de 
campagne ‘Ik laad accuraat’ een optimaal gebruik van lihiumion 
accu’sine-bikes(enbrom-ensnorfietsen)tebevorderen.Decam
pagne beoogt niet uitsluitend bij te dragen aan de levensduur van 
accu’s en lagere kosten voor de consument, maar tevens aan het 
verkleinen van eventuele veiligheidsrisico’s. Inmiddels heeft een 
aantal Veiligheidsregio’s zich bij de campagne aangesloten om zo 
de boodschap nog breder te verspreiden.

LEV-kader en cargobikes
Er is in het verslagjaar goede vooruitgang geboekt waar het gaat 
om de introductie van kaderwetgeving voor lichte elektrische voer

Kijk verder!
Omfietserstewijzenophetbelangvangoedefietsverlichtingheeft
de sectie in het verslagjaar, onder de vlag van het onafhankelijke 
RAI Keurmerk Fietsverlichting, de aftrap gegeven voor de ver
nieuwde campagne ‘Kijk verder!’. Uit een publieksonderzoek dat is 
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenW, blijkt namelijk 
dat bijna een vijfde van de ondervraagden in het donker geen licht 
voert. Fietsverlichting draagt op twee manieren bij aan verkeers
veiligheid, verduidelijkt Tekstra. ‘Allereerst zorgt het voor een betere 
zichtbaarheidvandefietserinhetverkeeréndankzijgoedefiets
verlichtingzietdefietserzelfookbeter’.
GoedefietsverlichtingdieisvoorzienvanhetRKFKeurmerkbiedt
niet alleen garantie op goed zicht en zichtbaarheid, maar heeft vaak 
eveneens een langere levensduur dan veel goedkopere verlichting. 
Een lang gekoesterde wens van de sectie is de invoering van 
wettelijkeeisenvoorfietsverlichting.Aangeziendepolitieknogniet
echt warm loopt voor dit idee is besloten hier vast op voor te sor
teren door op dit gebied de eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

Huub Lamers, voorzitter sectie Fietsen: ‘Klanten vragen massaal om e-bikes’
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tuigen (LEVkader). Tot de voertuigen die binnen dit regime vallen 
behoren onder andere de ecargobikes die vaak een belangrijke rol 
vervullen in het zogeheten ‘lastmile’ transport. Zoals het concept 
van het LEVkader er nu ligt kunnen zowel lichte (veelal gezins)
bakfietsenalsdezwaarderevarianten,dievaakwordengebruik
voor stadsdistributie, goed en veilig aan het verkeer deel blijven 
nemen, waarbij de juiste eisen aan berijder en voertuig worden 
gesteld. Het is een belangrijk dossier omdat Nederland binnen 
Europa voorop loopt. Dit betekent dat het LEVkader prima als 
blauwdruk zou  kunnen gaan dienen voor toekomstige Europese 
wetgeving. 

Bijtellingsregeling vereenvoudigen
Om in de optiek van RAI Vereniging de verkeersveiligheid in het 
algemeenendefietsveiligheidinhetbijzonderopeenhogerplante
brengen is het cruciaal om aandacht te besteden aan zowel het 
voertuigzelf,hetgedragvandeberijderéndeinfrastructuur.Omde
kansenvandefietsalsrecreatiefproductenalsmobiliteits-
oplossing optimaal te kunnen blijven benutten is daarom een 
samenhangendfietsbeleidgerichtopdestimuleringenfacilitering
vanfietsgebruikessentieel,zegtTekstra.Lamersvoegthieraantoe
dateenfietsvriendelijkfiscaalbeleidnodigisomervoortezorgen
datmensendefietsblijvenpakken.Dehuidigeregelsvoorde
leasefietszijn,oordelenbeiden,echtertecomplexenonaantrekke
lijk.SamenmetBOVAGpleitdesectieerdaaromvoordeleasefiets
regeling aantrekkelijker en het eenvoudiger te maken voor werk
geversombijeenfietsvandezaakookeenbelastingvrije
kilometervergoeding uit te kunnen keren voor de dagen dat geen 
gebruikwordtgemaaktvandefiets.
Het levert, vervolgt Lamers, tal van extra voordelen op: ‘gezond
heidswinst,minderkostenaanziekteenverzuim,minderfiles,het
is goed voor de luchtkwaliteit en het milieu en het sluit aan bij de 
kabinetsdoelstellingomuiteindelijk200.000extrafietsforenzente
realiseren.’

Fiets Awards
Op initiatief van de sectie vindt jaarlijks de uitreiking van de Fiets 
Awards plaats. Doel van dit traditionele event is om de innovatie
krachtvandefietsindustrieteonderstrepenendesectoralsgeheel
in de spotlights te zetten. Tijdens de online Fiets Awards verkiezin
gen in maart ging de titel Ebike van het Jaar in de categorie 
 ‘Sportief’ naar Kalkhoff Entice 5.B Advance+. De Sparta dRULE 
Energy ging naar huis met de award voor de Ebike van het Jaar in 
de subcategorie ‘Urban’. De Trek Checkpoint SL eTAP werd winnaar 

in de categorie ‘Gravel Bike van het Jaar 2022’, een mix tussen een 
racefietseneenMTB.DaarnaastwerdendeZiemifietsverlichting,
de Batterybox van Battery Control en de Rico One ebike van 
Advanced Ebike verkozen tot Fiets Innovaties van het Jaar. 

Branche continuïteit bieden
Samenvattend zeggen Lamers en Tekstra terug te kijken op een 
jaar waarin voor de leden veel is bereikt en de uitgangspositie voor 
2023, ondanks de economisch onzekere tijden, veelbelovend is. De 
Nederlandsefietsmarktheeftzichopeenhoogniveaugestabili
seerd en internationaal is er naar hun oordeel nog volop(export)
potentieeel. Wat hen wel zorgen baart is dat de ontwikkeling van de 
fietsongevallencijfersachterblijftbijanderevervoersmodaliteiten.
Alshetgaatomfietsveiligheidvoertdesectieeenmeersporen-
beleid en schaakt daarbij voortdurend op meerdere borden. Zij 
beklemtonen dat de verschillende beleidsonderwerpen, die vaak 
een looptijd van meerdere jaren hebben, een structurele bijdrage 
moeten leveren aan zowel het economisch klimaat van de leden als 
aan de verkeersveiligheid. ‘Het is onze taak om in dat speelveld de 
juiste balans te vinden en de achterban vooral continuïteit te 
 bieden. Daar gaan wij ons komend jaar weer maximaal voor 
 inzetten.’ ●

Behaalde resultaten
– Fietshelmencampagne gestart, samen met BOVAG;
– Aftrap gegeven voor de vernieuwde campagne ‘Kijk verder!’;
–  Bijgedragen aan de totstandkoming van een Europees anti 

opvoerconvenant van ebikes dat inmiddels is ondertekend;
–  Meegewerkt aan de PGS37 concept richtlijn die het veilig 

gebruik en opslag van accu’s regelt;
–  Een actieve bijdrage geleverd aan de toekomstige kader

wetgeving voor lichte elektrische voertuigen (LEV’s).

‘Wij zijn voorstander van alle maatregelen die 
de verkeersveiligheid bevorderen’

Remco Tekstra, Sectiemanager Fietsen
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Hij dringt er daarom bij de overheid op aan om mobiliteit betaalbaar 
te houden. Niet alleen door het voortzetten van subsidieregelingen 
ten behoeve van de aanschaf van EV’s, maar tevens door ruimte te 
bieden aan betaalbare alternatieve zuinige vervoermiddelen en 
brandstoffen.

Beprijzing eerlijker
Wat dat betreft zegt hij verheugd te zijn dat het kabinet doorpakt 
met de invoering van een systeem van betalen naar gebruik voor 
auto’s (MRB+) vanaf 2030, waar de sectie jarenlang voor heeft 
geijverd. ‘Het is een eerlijker systeem dat er voor zorgt dat auto
mobilisten alleen gaan betalen voor het werkelijk gereden aantal 
kilometers. Het draagt bovendien bij aan vergroening wanneer bij 
de beprijzingssystematiek differentiatie plaats vindt naar milieu
kenmerken van de auto. Door schone en zuinige auto’s in de 
 kilometerprijs een voordeel te geven boven voertuigen die meer 
 uitstoten, ontstaat er een prijsprikkel die gunstig is voor het milieu.’ 
De overgang naar betalen naar gebruik gaat in het optimale 
 scenario samen met een hervorming van het autobelastingsysteem 
waarvoor RAI Vereniging eerder, samen met een aantal coalitie
genoten, de bouwstenen heeft aangereikt. ‘Het systeem moet 
namelijk eenvoudig blijven, maar tegelijkertijd mogen we deze kans 
om de mobiliteit verder te vergroenen niet aan ons voorbij laten 
gaan’, aldus Dubbelman. 

Jaar van de dialoog
Het Regeerakkoord dat begin 2022 werd gesloten vormde voor de 
sectie de basis voor het strategische beleid dat in nauw overleg 
met de leden tot stand kwam. Vooral de onderwerpen waarbij auto
fiscaliteitendeverduurzamingvandesectorsamenkomenkreeg
speciale aandacht. Zo hield de sectie zich, samen met de leden, 
intensief bezig met onderwerpen zoals het behoud van de BPM 
vrijstelling op bestelwagens, de CO2grondslag als prijsprikkel bij 

De afgelopen twee door corona gedomineerde jaren hebben bewezen dat, ondanks alle prijsstijgingen, individuele 
mobiliteit voor zowel de zakelijke als de particuliere automobilist ongelofelijk belangrijk is, constateert sectie-
voorzitter Huub Dubbelman. Tegelijkertijd moet hij vaststellen dat mobiliteit, mede als gevolg van het verduur-
zamingsproces, steeds duurder wordt. ‘Dat is merkwaardig, want de tijd dat de auto een luxeproduct was, ligt al 
lang ver achter ons. Automobiliteit behoort inmiddels immers tot de basisbehoeften.’ 

Mobiliteit moet 
betaalbaar blijven

Huub Dubbelman, voorzitter sectie Personenauto’s en lichte 
Bedrijfswagens: ‘Het laten vervallen van de BPM-vrijstelling op 

bestelwagens is een onredelijke lastenverzwaring die nauwelijks 
iets bijdraagt aan de vergroening van het wagenpark’
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en ITS & Connectiviteit. ‘Leden 
zijn intensief betrokken bij deze 
dossiers en hebben zo meer 
invloed op het te voeren beleid. 
Die ingezette koers heeft zich 
vertaald in een positieve beoor
deling als uitkomst van de 
ledentevredenheids enquête.’ 
Zij voegt hier aan toe dat de bij 
de leden aanwezige expertise 
er mede toe heeft bijgedragen 
dat de sectie als krachtig col
lectief een constructieve en 
inhoudelijke dialoog met de 
politiek kon aangaan. Het heeft 
bovendien geresulteerd tot de 

toetreding van een viertal nieuwe leden die het lidmaatschap van 
RAI Vereniging beschouwen als een serieuze toegevoegde waarde. 

BPM-vrijstelling bestelwagens
RAI Vereniging heeft als initiatiefnemer een prominente rol 
gespeeld om een collectief platform op te tuigen ter voorkoming 
vandevoorgenomenopheffingvandeBPM-vrijstellingopbestel
wagens. Dit zou volgens Dubbelman in de praktijk betekenen dat in 
2025, wanneer de regeling ingaat, de gemiddelde aanschafprijs van 
een bestelwagen 10.000 tot 20.000 euro hoger uitkomen. ‘Dat is 
een onredelijke belastingverzwaring voor ondernemers die niets 
 bijdraagt aan de vergroening van het wagenpark. De facto komt dit 
neer op een oneigenlijke vorm van belasting op een stuk gereed
schap van een ondernemer, waarbij de overheid er gemakshalve 
van uit gaat dat men dan wel zal overstappen op een elektrische 
bestelwagen. Die zijn weliswaar BPMvrij, maar in aanschaf nog 
altijd fors duurder dan een conventioneel exemplaar.’ Ook hier werd 
de dialoog opgezocht met ministeries en Kamerleden om het 
standpunt van de sectie met feiten en cijfers onder de aandacht te 
brengen. ‘Om onze lobby kracht bij te zetten is er contact gezocht 
met VNO NCW en MKB Nederland om dit onderwerp via het aan
bieden van een petitie, Kamervragen en een actieve persbenadering 
over het voetlicht te brengen. Teleurstellend is dat onze argumen
ten, ondanks een stevige lobby, onvoldoende gehoor kregen.’

Zero emissie vanaf 2035
De EU heeft recentelijk besloten dat er vanaf 2035 geen nieuwe 
 personenauto’s met diesel of benzinemotor meer mogen worden 
verkocht. Dubbelman vindt dat er tevens naar andere aandrijfmoge
lijkheden dient te worden gekeken. ‘De focus ligt nu te eenzijdig op 
batterij elektrische tractie, terwijl al een aantal fabrikanten ook 
bezig is met waterstofaangedreven EV’s. Om de klimaatdoelen te 
halen moeten we alles op alles zetten. Maar dat kan niet zonder 
zaken als een goed functionerende laadinfra en tankinfrastructuur 
en voldoende groene energie (wind, water en mogelijk kernenergie). 
De overheid zou daarom op weg naar die verduurzaming goed 
moeten kijken naar alle mogelijke oplossingen: hybride, plugin 
hybride en bijvoorbeeld de versnelde introductie van synthetische 
brandstoffen.’

Voertuigveiligheid versus berijdersveiligheid
Als het onderwerp veilige mobiliteit ter sprake komt, het thema van 

de invoering van een systeem 
van betalen naar gebruik, de 
vlootnormering van het zake
lijke wagenpark, de auto
belastingen in de periode 2025 
 2030 en de effecten op nieuw
verkoop en CO2 uitstoot van 
een steeds grotere parallelim
port van jonge gebruikte auto’s. 
Dubbelman: ‘We constateren 
dat als gevolg van de enorme 
belastingdruk op de aanschaf 
van nieuwe auto’s het wagen
park sterk veroudert. Slechts 
éénopdezeventransactiesin
de autowereld in ons land 
betreft de aanschaf van een nieuwe en daarmee sowieso schonere 
auto. Nergens binnen de andere 26 Europese lidstaten is dat het 
geval. Dat moet veranderen als we de ambitieuze doelen op het 
gebiedvanduurzamemobiliteitwillenhalenin2035.’Hijkwalifi
ceert 2022 vooral als het jaar van de dialoog. ‘Er vond voortdurend 
intensief overleg plaats met coalitiepartijen, ministeries en departe
menten om gezamenlijk invulling te geven aan toekomstige 
(fiscale)wet-enregelgeving.’

Actieplan
Dit vertaalde zich in de praktijk onder andere in een aantal werk
bezoeken bij importeurs en dealers met beleidsmakers teneinde 
hen zo goed mogelijk inzicht te geven in de effecten die de verschil
lendefiscalemaatregelenhebbenopdeverduurzamingsambities
waar de branche aan moet voldoen. Als voorbeeld brengt de sectie

voorzitter betalen naar gebruik ter sprake. ‘Het spreekt voor zich 
dat in de aanloop van de invoering van zo’n systeem over 7 jaar er 
nu al een kaderwet moet komen om de structuur er van vast te 
 leggen. Ons alternatieve belastingplan preludeerde feitelijk al op 
het nieuwe denken dat bij de overheid postvatte. Het besef drong 
namelijk geleidelijk door dat verduurzaming niet uitsluitend via 
elektrificatievanhetvoertuigparkisterealiseren.Omdatwever
wachten dat de overheid in 2023 inzichtelijk gaat maken hoe de 
wegnaar2030fiscaalwordtgeplaveid,isinsamenwerkingmetde
maatschappelijke partners een actieplan om hier grip op te kunnen 
houden.’

Focus op sectieactiviteiten
Volgens sectiemanager Sacha Boedijn heeft de herstructurering 
van de sectie met Huub Dubbelman als nieuwe sectievoorzitter a.i, 
die in 2021 in gang werd gezet, vruchten afgeworpen. Er werd 
focus aangebracht in de te realiseren doelen en onderwerpen die 
voor de leden belangrijk zijn. De strategie en het nieuwe beleid is 
opgebouwd aan de hand van drie pijlers Fiscaliteit, Duurzaamheid 

Behaalde resultaten
–  Nieuwe leden aangetrokken in combinatie met een hoge score 

op het gebied van ledentevredenheid;
–  In nauw overleg met de leden een strategische agenda opge

steld;
–  Verschillende werkbezoeken bij importeurs en dealers 

 g  eorganiseerd om de politiek kennis te laten maken met de 
dilemma’s waar de branche voor staat;

–  De eerste contouren geschetst voor de invoering van Betalen 
naar Gebruik

–  Het initiatief genomen voor de oprichting van een collectief 
platformtervoorkomingvandevoorgenomenopheffingvan
de BPMvrijstelling op bestelwagens.

‘ Automobiliteit behoort tot  
de basisbehoeften’
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dit Jaaroverzicht, zijn Dubbelman en 
Boedijn het er over eens dat tal van 
actieve en passieve veiligheidssyste
men er toe hebben bijgedragen dat het 
jaarlijkse aantal slachtoffers bij een 
autoongeval de afgelopen twintig jaar 
met bijna 70 procent is gedaald. Het 
eind is wat dat betreft nog lang niet in 
zicht, beklemtoont Dubbelman, want 
allerlei geavanceerde veiligheidsbevor
derende rijhulpsystemen (ADAS) die in 
het verleden vooral waren voorbehou
den aan premium merken zijn zo lang
zamerhand standaard en op basis van 
EUwetgeving zelfs verplicht. ‘De inno
vaties van de autofabrikanten richten 
zich op de voertuig en de verkeers
veiligheid. En worden uiteindelijk main
stream en overgenomen door de Euro
pese Unie.’

Marktontwikkelingen
Dubbelman moet tot zijn spijt vaststellen dat de Nederlandse auto
markt in 2022 met ongeveer 320.000 nieuw geregistreerde perso
nenauto’s op een historisch dieptepunt is aanbeland. Terwijl in het 
verleden het langjarig gemiddelde uit kwam op zo’n 450.000 auto’s 
is nu sprake van een ‘nieuwe realiteit’, zegt hij, waarbij het aantal 
registraties naar verwachting tussen de 300.000 en 350.000 zal 
komen te liggen. ‘Dit lage volume is uiteraard niet goed voor de ver
duurzaming van het Nederlandse wagenpark. Met een gemiddelde 
leeftijdvan11,0jaaroud heeftNederlandsowiesoaleenvande
oudste wagenparken van Europa. Een bemoedigend lichtpuntje is 
wel dat het verkoopaandeel van EV’s ongeveer is verdubbeld, 
 waarbij ook de plugin hybrids een substantiële rol spelen.’
De registraties van lichte bestelwagens vertonen een stabieler 
beeld en komen dit jaar naar raming uit op 67.000 eenheden. 

EV-stimuleringsbeleid
De groei van het aantal elektrische auto’s is de afgelopen jaren in 
hoge mate te danken geweest aan het Nederlandse stimulerings
beleid. Boedijn merkt op dat die voordelen echter ieder jaar verder 
worden afgebouwd en dat er voor de periode na 2025 zelfs nog 
helemaal geen beleid voor EV’s is voorzien. ‘Daardoor vlakt de 
ingroei van EV’s naar verwachting af. Tegelijkertijd heeft het kabinet 

de ambitie dat in 2030 honderd procent 
van de nieuwverkopen elektrisch is. Om 
de klimaatdoelen voor de mobiliteits
sectorinbeeldtehoudenéntewerken
aan een gezond aanbod van gebruikte 
EV’s zal er dus ook na 2025 nog een 
gericht EVbeleid nodig zijn voor zowel 
de zakelijke als de particuliere markt.’
Verder zou er, vervolgt zij, meer moeten 
worden nagedacht over de inzet van 
alternatieve (hernieuwbare) brandstof
fen en waterstof. ‘We moeten toe naar 
een systeem waarbij de auto een inte
graal onderdeel gaat uitmaken van de 
energiehuishouding van een woning.’

Gelijk speelveld
Een andere zorgelijke ontwikkeling die 
indruist tegen de vergroening van het 
wagenpark noemt Dubbelman de toe
nemende import van jonge gebruikte 

auto’s. Een kwart van alle importauto’s is inmiddels jong gebruikt 
(tot 2 jaar oud). Oorzaak is de BPM die de parallelimport van jonge 
auto’s aantrekkelijker maakt. Er moet, vinden Dubbelman en 
 Boedijn, een gelijk speelveld komen voor nieuw in Nederland 
 verkochte personenauto’s en jong gebruikte modellen uit het 
 buitenland. 

Vooruitzichten
Politiek gezien wordt 2023 voor sectie Personenauto’s en Lichte 
Bedrijfswagens, zoals al eerder gesteld, een belangrijk jaar, omdat 
dandepiketpaaltjesvoorhetlangjarigefiscalemobiliteitsbeleid
worden uitgezet. Qua verkoopaantallen ziet de prognose er volgens 
Dubbelman inmiddels iets positiever uit. ‘De markt trekt naar 
 verwachting iets aan tot circa 340.000 nieuwe personenauto’s en 
het aantal nieuwe lichte bedrijfswagens komt naar schatting uit op 
ongeveer 70.000 voertuigen. Het lijkt er op dat autofabrikanten 
minder last hebben van leveringsproblemen. En het consumenten 
vertrouwen lijkt, mogelijk door de generieke overheidssteun voor de 
hoge energieprijzen, over het dieptepunt heen. Tegelijkertijd krijgt 
de consument meer keuzemogelijkheden aangezien het modellen
palet zich, mede dankzij een aantal nieuwe spelers, verder 
 v erbreedt.’ ●

‘De bij onze leden aanwezige expertise heeft er 
mede toe bijgedragen dat de sectie als krachtig 
collectief een constructieve en inhoudelijke 
 dialoog met de politiek kon aangaan’
Sacha Boedijn, Sectiemanager Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens
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Motorrijden moet over de hele linie veel nadrukkelijker op de 
politieke agenda komen te staan, vinden Mulder en Crooijmans. 
De motor biedt immers een oplossing voor praktisch iedere 
afstand,draagtbijaaneenbeteredoorstroming,isflexibelinzet
baarenbrengtbovendienalsrelatiefeenvoudigteelektrificeren
vervoersmodaliteit de klimaatambities dichterbij. ‘Maar dan zou 
er wel, net zoals in veel omringende landen het geval is, een 
subsidie moeten komen voor de aanschaf van elektrische 
motorfietsen.DehuidigeMIA/Vamil-regelinggeldtuitsluitend
voor ondernemingen en voldoet volstrekt niet om consumenten 
over de streep te trekken in de 
transitie naar schone en duur
zame mobiliteit.’
Een passende stimulerings
regeling is naar hun oordeel 
een voorwaarde om het vlieg
wielvanhetelektrificatie
proces in de sector goed op 
gang te brengen. Sectiema
nager Martijn van Eikenhorst 
voegt hier aan toe dat een 
gezond realisme wel op zijn 
plaats is. ‘Er dient een goede 
balans te zijn tussen wat technisch haalbaar is, maatschappelijk 
aanvaardbaar en de vereiste wet en regelgeving. Tegelijkertijd is 
het van belang om goed te kijken naar de rol die alternatieve en 
hernieuwbare brandstoffen in de energietransitie kunnen 
spelen.’

Marktontwikkelingen
Demotorfietsmarkt,zowelnieuwalsgebruikt,beweegtzichal
ruim een decennium in een opgaande lijn. Vooral de afgelopen 
twee door corona gedomineerde jaren verliepen qua registraties 
uiterstpositief.Desectorprofiteerdedaarbijinhogematevan

de toegenomen behoefte aan individuele mobiliteit, verduidelijkt 
Mulder. ‘Wel zorgde de coronagolf met aansluitend de oorlog in 
Oekraïne voor logistieke problemen en kreeg een aantal merken 
last van leveringsvertragingen. De economische groeivertraging 
incombinatiemetdehogeinflatieengestegenenergieprijzen
temperden in de laatste maanden van het jaar wel enigszins de 
koopbereidheid van sommige consumenten. Dat effect was 
vooral merkbaar in het segment van de wat goedkopere motor
fietsenmeteenkleinerecilinderinhoud.’Crooijmanshechter
waarde aan om daarbij te vermelden dat die aarzelende houding 

niets met een eventuele 
verminderde populariteit van 
het motorrijden te maken 
heeft, maar volledig is toe te 
schrijven aan het econo
mische klimaat. Beiden 
verwachten dat de teller 2022 
zal eindigen op zo’n 15.500 
nieuw geregistreerde 
machines, een lichte plus 
vergeleken met 2021. 

Groot potentieel
De belangstelling voor motorrijden krijgt meer reliëf als wordt 
bedachtdatNederlandinmiddelsbijna800.000motorfietsen
telt. Bovendien zijn meer dan anderhalf miljoen Nederlanders in 
het bezit van het motorrijbewijs, waarvan slechts de helft een 
eigenmotorfietsbezit.Hetpotentieelisdusenorm.Vooralsinds
het begin van de coronapandemie schaften meer mensen een 
eigen motor aan, mede vanwege de beperkingen in het openbaar 
vervoer. Behalve voor recreatieve doeleinden blijkt de motor voor 
velen een ideaal vervoermiddel voor woonwerkverkeer. Zeker nu 
defiledrukendeparkeerproblemenweertoenemen.Ommeer
mensentebewegenomopdemotorfietstestappenendevele

Er worden als het gaat om voertuigveiligheid grote stappen gezet in de motorwereld. Naast een brede range aan 
beschermende kleding, waaronder de opmars van hightech motorpakken met sensoren en airbags die de kans op 
letsel drastisch verminderen, komen er steeds meer veiligheidsbevorderende rijtaak ondersteunende systemen 
standaard beschikbaar op motorfietsen, zeggen sectievoorzitter Martin Mulder en vice-voorzitter Tom Crooijmans. 
Zij pleiten er daarom voor om de inzet van ADAS-systemen fiscaal te stimuleren door ze buiten de BPM te houden 
of een generieke korting op de BPM te geven. 

Maak veiligheidsverhogende 
ADASsystemen op motoren 
fiscaal aantrekkelijk

Geavanceerde rijhulp
systemen (ADAS) en kunst
matige intelligentie breken 
door op motorfietsen’
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Martin Mulder (rechts) en Tom Crooijmans: ‘Motorrijden moet over de hele linie nadrukkelijker op de politieke agenda komen te staan’
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voordelen van motorrijden te benadrukken, voert de sectie 
verschillende langjarige campagnes. Zoals Maart Motor Maand 
(MMM) als startschot van het motorrijderseizoen en ‘De slimme 
rijder is een motorrijder’, waarbij het accent ligt op zowel de 
actieve, de inactieve als de toekomstige motorrijder. Omdat een 
groeiendegroepde(lichte)motorfietsalseenpraktischeen
functionele mobiliteitsoplossing beschouwt en als ideaal alter
natief voor de auto, pleit de sectie sterk voor een herziening van 
de huidige rijbewijsrichtlijn. Als het theorieexamen voor auto
mobilisten die op een lichte 125 cc motor (A1rijbewijs) over 
willen stappen onder voorwaarden zou komen te vervallen, 
verlaagt dit de drempel aanzienlijk, zegt Mulder. ‘Dat is in 13 
omringende landen, waaronder Duitsland en België al gebeurt. 
Alleen in Nederland helaas nog steeds niet.’

Stichting Motorplatform
De sectie draagt voertuigveiligheid hoog in het vaandel. Reden 
waaromRAIVerenigingbehoorttotéénvandeinitiatiefnemers
van de Stichting Motorplatform. De stichting is als onafhankelijk 
overlegplatform, dat zich bezig houdt met de uitdagingen en 
kansenvandemotorfietsinrelatietotdeverkeersveiligheid,
officieelerkenddoorhetministerievanIenW.Deoprichtingvan
de Stichting Motorplatform sluit volgens Van Eikenhorst aan bij 
de beleidsroute van RAI Vereniging op weg naar gezonde 
 mobiliteit. ‘Door structurele samenwerking met alle betroken 
partijen zetten we sneller stappen in de goede richting en 
pakken we de kansen om de verkeersveiligheid voor motorrijders 
verder te verbeteren.’

Fiscale stimulering
Alshetomvoertuigveiligheidgaatheeftdemotorfietsbranche
de laatste jaren al veel progressie geboekt. Tal van geavan
ceerde rijnaakondersteunende systemen, zoals cruisecontrol, 
lane departure warning, ABS en vermoeidheidsdetectie, die in 
auto’s vaak al standaard zijn, beginnen geleidelijk door te 
sijpelennaardemotorfiets.Vaakgaatditechternogtelang
zaam en zijn ADASsystemen duur. Vandaar dat sectie Motoren 
er een groot voorstander van is dat de overheid een regeling 
optuigtdiedetoepassingervanfiscaalstimuleert.Crooijmans
legt uit dat de branche er zelf alles aan doet om de ontwikkeling 
en de invoering van ADASsystemen te versnellen. 

Connected Motorcycle Consortium (CMC)
Zo hebben bijvoorbeeld verschillende fabrikanten (BMW, Honda, 
KTM, Suzuki en Triumph) hun krachten gebundeld in het 

Connected Motorcycle Consortium (CMC) om motorrijden nog 
veiliger te maken.
Doel is om met de bundeling van kennis die deze merken in huis 
hebben, in samenwerking met technische universiteiten, een 
standaardteontwikkelenommotorfietsenmetanderevoer
tuigen (VehicletoX) te laten communiceren. Crooijmans: ‘Op 
diemanierkomenmotorfietsenletterlijkopderadartestaan.De
communicatie met andere voertuigen en de omgeving maakt 
het immers mogelijk om informatie te delen. Denk aan locatie, 
snelheid, vertraging, versnelling, etc. Dit komt uiteraard de veilig
heid ten goede aangezien voertuigen op basis van die informatie 
kunnen handelen of de bestuurder waarschuwen.’

APK voor motorfietsen
Een maatregel die eveneens een cruciale bijdrage kan leveren is 
deinvoeringvaneenAPKvoormotorfietsen,vervolgtCrooij
mans.‘EenAPKzorgterimmersvoordatmotorfietsenworden
gekeurd. ‘Het is evident dat dit zowel ten goede komt van de 
veiligheid van de motorrijders zelf als van het overige verkeer.’

Vooruitblik/ uitdagingen
Kijkend naar de toekomst zeggen Mulder en Crooijmans zich er 
namens de sectie maximaal voor in te zetten om een bredere 
acceptatievandemotorfietsalsvolwaardigenlaagdrempelig
vervoersalternatief te bewerkstelligen. Zij herhalen dat de vele 
voordelen die het motorrijden biedt veel scherper op het netvlies 
vanpolitiekDenHaagmoetkomentestaan.‘Demotorfiets
brancheéndeconsumentstaanklaarvoordetransitienaarzero
emissie, maar krijgt vanuit de overheid geen enkele onder
steuning. Nederland neemt daarmee binnen de EU een uit 
zonderingspositie in. Neem Frankrijk, daar spelen elektrisch 
aangedrevenmotorfietseninveelgrotesteden,mededankzij
aantrekkelijke subsidieregelingen, inmiddels een prominente rol. 
Als Nederland zegt voorop te willen lopen op het gebied van 
elektrificatie,danmoetdatookvoormotorfietsengelden.’●

‘Middels de Stichting Motorplatform pakken we 
de kansen om de verkeersveiligheid van motor-
rijders verder te verbeteren’

Martijn van Eikenhorst, Sectiemanager Motoren

Behaalde resultaten
– Mede initiatiefnemer van de Stichting Motorplatform; 
–Promotiegebruikmotorfietsviadelangjarigecampagnes

‘Maart Motor Maand’ (MMM) en ‘De slimme rijder is een 
motorrijder’.



RAI Automotive Industry NL faciliteert een netwerk van zo’n 200 
ondernemingen die hun internationale innovatieve voorsprong 
behouden en versterken door zowel onderling als met de overheid 
en kennisinstellingen samen te werken. Een belangrijke basis vormt 
het nationale ecosysteem dat onderdeel is van de innovatieve 
 Topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM), waarin de 
expertise en knowhow van bovengenoemde stakeholders is 
 gebundeld. De hightech sector als geheel is een essentiële motor 
en aanjager van de Nederlandse 
economie. De totale exportwaarde 
bedraagt jaarlijks 60 miljard euro, 
waarvan 20 miljard euro, ofwel een 
derde, voor rekening komt van de 
automotive branche. Daarbij gaat 
het dikwijls om bedrijven die 
 cruciale onderdelen leveren, zoals 
microchips, allerhande sensoren, 
lichtgewicht materialen en uiterst 
complexe modules en compo
nenten.

Drie doelstellingen
De activiteiten van de sectie zijn 
ondergebracht in een vijftal 
 programmalijnen: Smart Mobility, Green Mobility, Manufacturing & 
Materials, Human Capital en International business Development. 
Binnen deze vijf pijlers ligt het accent op drie doelstellingen: nul 
emissie,nulongevallenennulfiles.

Automotive Systems Roadmap
In de transitie en opschaling naar volledig fossielvrij vervoer in 
2035, waaraan het Europese Parlement, de Europese Commissie 
en de EU zich hebben gecommitteerd, staat innovatie binnen de 
automotive maakindustrie, volgens Van Well centraal. ‘Tegelijkertijd 
vinden wij dat die overgang haalbaar en betaalbaar moet zijn. Dit 
betekentdannaastelektrificerenookwaterstof-elektrischeaandrijf
lijnen, plugin hybrides en hernieuwbare brandstoffen een rol dienen 

te spelen. Om de vele uitdagingen op het gebied van kennis en 
innovatie, vergroening en digitalisering aan te gaan heeft de sectie, 
samen met de industrie (DAF/NXP/VDL) en kennisinstellingen 
(TUE/TNO) binnen de Topsector HTSM een Automotive Roadmap 
opgesteld. Die ‘route naar de toekomst’ liep tot 2030, maar na het 
Brusselse besluit dat er vanaf 2035 uitsluitend nog CO2neutrale 
auto’s en bestelwagens verkocht mogen worden, is er nu de 
behoefte om deze Road Map het komende jaar te actualiseren om 

daarmee een breder terrein dan het 
automotive segment te bestrijken 
en zo beter aan te sluiten bij de 
 activiteiten van de gevarieerde 
 achterban. 

Internationalisatie speerpunt
Albie van Buel, managing director 
RAI Automotive Industry NL, legt uit 
dat de verbreding van de auto
motive achterban nu ook bedrijven 
betreft die bijvoorbeeld ‘last mile 
solutions’ aanbieden. ‘Denk aan 
compacte emissieloze oplossingen 
om vanuit overslagpunten aan de 
rand van de stad winkels of consu

menten in het centrum te kunnen beleveren, alsmede technologie 
voor laadinfra of waterstofvulstations.’ Hij benadrukt dat internatio
nalisatie in dat traject naar fossielvrij in 2035 een belangrijke com
ponent vormt. ‘Als de Nederlandse maakindustrie in dat transitie
proces iets wil betekenen, dan is internationalisatie cruciaal. De 
hele wereld is immers het speelveld. Daar zit uiteindelijk het ver
dienvermogen van veel ondernemingen. Neem een wereldspeler 
als ASML, die bouwt natuurlijk niet alleen halfgeleiders voor de 
Nederlandse markt. En een bedrijf als Bosal, dat binnen het project 
‘Green & Smart Transport Delta’, samen met een aantal andere 
bedrijven uit de automotive maakindustrie een fuel cell voor trucks 
ontwikkelt, doet dat uiteraard gericht op de Europese en of zelfs 
wereldmarkt.’
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De transitie naar volledig emissievrij 
vervoer vereist structurele lange
termijn ondersteuning van de overheid
De overheid kan de ontwikkeling van nieuwe circulaire materialen voor de automotive maakindustrie nog 
beter stimuleren via groeifondsprojecten. Nederland kan veel meer doen door samen met de industrie een 
strategie en structurele, langjarige financieringsprogramma’s te ontwikkelen, zegt sectievoorzitter Dennis 
van Well. ‘Landen om ons heen zijn hier al veel verder mee. Nederland mag niet achterblijven en de 
 innovatievoorsprong gaan verliezen.’

‘ Als de Nederlandse 
maakindustrie in het 
transitieproces iets wil 
betekenen, dan is 
 internationalisatie 
 cruciaal’
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Innovatievoorsprong 
Aangezien de automotive maakindustrie op een internationaal 
toneel opereert noemt Van Well het des te belangrijker dat (project)
ondersteuning vanuit de overheid structureel is, op de lange termijn 
is gericht en is gebaseerd op een integrale aanpak (ook de laadin
fra en de mate waarbij elektriciteit groen is opgewekt bij het elektri
ficatieprocesbetrekken).‘Alswewaterstofvoertuigenopdeweg
willen krijgen, dan gaat het al gauw om doorlooptijden van 8 jaar of 
meer.Daniseenfinancieelondersteuningstrajectvanpakweg2
jaar volstrekt onvoldoende.’ De sectievoorzitter zegt wel blij te zijn 
met de ondersteuning van 150 miljoen euro vanuit het corona 
 herstelfonds die begin 2021 door het kabinet werd toegekend aan 
degehelemobiliteitssectorvoorelektrificatie,duurzamebrandstof
fen en digitalisering als onderdeel van de Automotive Roadmap 
‘Smart and green Transport Delta.’ 
‘Die drie projecten hebben een looptijd tot 2024. Voor de periode 
van 2024 tot 2035 is echter niets voorzien, terwijl in de meeste lan
den om ons heen wel met structurele langetermijn ondersteunings

maatregelen wordt doorgepakt. Het is evident dat Nederland niet 
stil mag vallen. Dat levert economische schade op en brengt de 
innovatievoorsprong van ons land in gevaar. Om de innovatiepositie 
van Nederland te blijven waar borgen en optimaal aansluiting te 
 vinden bij wat er in de  omringende landen gebeurt, gaan wij daarom 
als sectie voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds 
nieuwe voorstellen  indienen die aansluiten op de Automotive 
Systems Roadmap.’ 

Europese economische soevereiniteit
Om de afhankelijkheid van spelers buiten Europa in de toeleverings
keten te beperken pleit RAI Automotive Industry NL al langere tijd 
voor meer Europese economische soevereiniteit. Van Buel legt uit 
dat als Europese partijen binnen de supply chain minder afhankelijk 
willen zijn van bijvoorbeeld Azië, zij moeten trachten een unieke 
nagenoeg onmisbare positie in de keten te verwerven. ‘Excelleren 
door innovatie kan door midden van zogeheten ‘control points’, om 
daarmee een onderscheidende positie in de keten op te bouwen. 

Dennis van Well, voorzitter sectie RAI Automotive Industry NL: ‘De innovatievoorsprong van de hightech automotive maakindustrie 
mag niet in gevaar komen’ 
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Het gaat er om in het onderhandelingsproces iets te kunnen bieden 
waardoor de andere partij niet meer om je heen kan. Denk daarbij 
aan voor de autoindustrie cruciale Nederlandse hightech bedrijven 
als NXP of ASML’

Verkeersveiligheid
Zodra het onderwerp veilige mobiliteit, het thema van dit Jaar
overzicht, ter sprake komt, merkt Van Buel op dat dit meerdere 
aspecten kent. ‘Verkeersveiligheid beperkt zich niet alleen tot 
 ongevallen op de weg. Wet en regelgeving voor batterijtechnologie 
en de controle op de software van wegsystemen en de interactie 
van voertuigen met deze systemen, spelen tegenwoordig eveneens 
eensteedsgrotererol.Allemaalzakenwaarwijalssectieénveel
van onze leden volop mee actief zijn.’ 

Battery Competence Center (BCC).
Zo is RAI Automotive Industry NL, teneinde de verschillende 
 initiatieven rondom batterijtechnologie te bundelen, medeoprichter 
van het Battery Competence Center (BCC). Dit nationaal platform 
stelt zich ten doel om met de samenwerkende partijen kennis en 
competenties op te bouwen op het vlak van batterijtechnologie en 
de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie te 
 versterken. De focus van het BCC is vierledig: 1) het ontwikkelen en 
produceren van batterijpakketten voor het zwaardere voer en 
 vaartuigsegment; 2) de keten circulair inrichten door second use en 
recycling mogelijk te maken; 3) nieuwe generatie batterijtechnolo
gie en productieprocessen helpen opschalen en 4) het integreren 
van grootschalige batterijsystemen teneinde een betere balans om 
het stroomnet te realiseren. 

Strategische Meerjarige Marktbewerkingsprojecten
Om de ambities van de achterban op regionaal, nationaal en 
 internationaal niveau te helpen realiseren, biedt de sectie hen zo 
veel mogelijk ondersteuning. Dat gebeurt onder andere via de 
 Strategische Meerjarige Marktbewerkingsprojecten (SMM). In 
opdracht van HTS M is RAI Automotive Industry NL een meerjarig 
traject gestart, waarbij ook RVO Nederland en de ministeries van 
EZK en Buitenlandse Zaken zijn betrokken, om Nederlandse toele
veranciers nadrukkelijk bij de Franse en Duitse automotive industrie 

voor het voetlicht te brengen. Onder meer door onder de Holland 
High Tech vlag exposure te genereren op (buitenlandse) beurzen en 
tentoonstellingen. Op die manier werden deuren geopend en uit
eindelijk contracten afgesloten, beklemtonen Van Well en Van Buel. 

Koploperspositie consolideren
Beiden laten weten dat het vizier van de sectie eveneens op andere 
continenten is gericht. In het 2e kwartaal van 2022 heeft een 
 delegatie uit de achterban een bezoek gebracht aan de staat 
 Michigan in de V.S. om de uitwisseling van nieuwe technieken in 
het hart van de Amerikaanse autoindustrie te inventariseren. 
En we houden uiteraard de ontwikkelingen in Azië (China, Japan) 
scherp in de gaten. Het gaat er immers om de vooraanstaande 
positie van Nederlandse hightech toeleveranciers te kunnen blijven 
consolideren.’ ●

‘De Automotive Roadmap 2020-2030 behoeft 
actualisatie om de focus naar 2035 te brengen 
en hier innovaties in op te nemen die een 
 breder terrein bestrijken dan uitsluitend 
 Automotive, teneinde beter aan te sluiten bij 
de activiteiten van onze achterban’

Albie van Buel, Managing Director RAI Automotive Industry NL

Behaalde resultaten
–  Samen met Brainport Development het Battery Competence 

Center (BCC) opgericht dat als nationaal platform fungeert 
om batterijtechnologie te bundelen;

–  (inter)nationale positie van de Nederlandse maakindustrie 
 versterken via Strategische Meerjarige Marktbewerkings
projecten;

–  Invulling gegeven aan een meerjarige structuur voor samen
werking in innovatie trajecten;

–  Netwerkbijeenkomsten georganiseerd ter bevordering van de 
cohesie binnen het automotive cluster.

SECTIE RAI AUTOMOTIVE INDUSTRY NL
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De politiek zou zich positiever kunnen uitspreken over de e-snor- en bromfiets, want dit mobiliteitsproduct is 
betaalbaar, duurzaam, efficiënt en een serieus vervoersalternatief binnen de mobiliteitsmix, zegt sectievoorzitter 
Alex van den Hoff. 

Het is naar zijn oordeel vooral een vervoersmiddel dat in een hoog 
tempoelektrificeert.‘Ruimdehelft(54%)vanallenieuwverkochte
modellen wordt inmiddels elektrisch aangedreven. Het ontbreekt 
alleen nog aan een beetje positieve steun om dit percentage nog 
sneller te laten groeien.’ Hij zegt te blijven pleiten voor een uniform 
wetgevend kader voor Light Electric Vehicles (LEV), waarbinnen 
voor de verschillende vervoers
modaliteiten dezelfde spel
regels gelden. 

Constructief meedenken
Van den Hoff rekent voor dat 
meerdanéénmiljoenconsu
menten gebruik maken van de 
lichtste vorm van gemoto
riseerd vervoer. De snor en 
bromfietsmaaktechtonder
deel uit van de breedte van de 
mobiliteit. Hij noemt het tegen 
die achtergrond ronduit frustrerend om te moeten constateren dat 
dit op de politiek nauwelijks indruk lijkt te maken. Alsof al die 
 verkeersdeelnemers domweg niet bestaan. ‘De overheid weet ons 
alleen te vinden zodra het gaat over verkeersveiligheid en de druk 
om te verduurzamen. Dat is extra wrang omdat de sector over veel 
onderwerpen constructief heeft meegedacht die niet altijd in het 
belangvandesectorwaren,zoalsdehelmplicht,snorfietsnaarde
rijbaan in Amsterdam, sloopregelingen en milieuzones.’

Twee werkelijkheden
Zo heeft de sectie in de aanloop naar de invoering van de helm
plichtvoorsnorfietsenper1januari2023depolitiekverzochtom
een communicatiecampagne vroegtijdig te starten opdat het voor 

iedereen duidelijk is aan welke eisen helmen moeten voldoen en 
om handhavingsproblemen te voorkomen. Maar die campagne 
start, naar alle waarschijnlijkheid, pas eind 2022. Van den Hoff 
 herhaalt opnieuw dat de branche over de hele breedte, nogal buiten 
spel lijkt te staan. ‘Kennelijk kent de overheid slechts twee 
werkelijkheden:deautoalsdominantfenomeenendefietsalsde

oplossing voor alle mobiliteits
uitdagingen.’

Uitzonderingspositie
Sectiemanager Martijn van 
Eikenhorst geeft aan dat er 
momenteel wordt ingezet op 
zero emissie stadslogistiek. 
‘Om dit te realiseren is een 
breed palet aan vervoers
modaliteiten nodig. Denk dan 
nietuitsluitendaanbakfietsen
of cargobikes, maar ook aan de 

cargobromfiets.Hetverkoopaandeelvane-scootersbedraagt
inmiddels meer dan 50 procent en daarmee vergroent deze 
 vervoerscategorie het snelst van alle mobiliteitsmiddelen.’
Hij beklemtoont dat dit bovendien op eigen kracht zonder enige 
vorm van subsidie of stimulering gebeurt. ‘Ook hier neemt de       
snor-enbromfietseenuitzonderingspositiein,wantvooralle
anderevervoermiddelendieelektrificerengeldtweleenofandere
stimuleringsmaatregel.’ 

Hij laat verder weten dat de industrie op tal van terreinen laat ziet 
verantwoordelijkheid te nemen. ‘Als branche zijn we volop actief 
om ervoor te zorgen dat er een circulair inzamel en verwerkings
systeem voor liion batterijen komt en we informeren consumenten 
over het veilig en verantwoord laden van accu’s via de campagne 
www.iklaadaccuraat.nl. Verder draagt de sectie als pleitbezorger 
van 30 km/u zones in steden bij aan een veiliger mobiliteit en 
 lanceerde zo’n 10 jaar geleden al een duurzaam recycling systeem 
(SRNScooterRecyclingNederland)voorsnor-enBromfietsenin
navolging van de automobielsector. 

LEV-kader
De sectievoorzitter vindt dat er een meer consistent overheids
beleidmoetkomenvoorsnor-enbromfietsen.‘Aljarengeleden

Rol snor- en bromfietsen als mobiliteits-
oplossing ondergewaardeerd

Behaalde resultaten
–  Het initiatief genomen om een collectief circulair inzamel en 

verwerkingssysteem voor liion accu’s op te tuigen;
–  Via de campagne ‘Ik laad accuraat’ informeert de sectie 

 consumenten over het veilig gebruik van liion accu’s;
–  De sectie draagt als pleit bezorger van 30 km/u zones in steden 

bij aan een veiliger mobiliteit.

‘ De overheid legt veel 
 focus op slechts drie 
 werkelijkheden: de auto, 
fiets en OV’

http://www.iklaadaccuraat.nl
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Alex van den Hoff, voorzitter sectie Scooters: ’Het lijkt wel of die groep van ruim één miljoen snor- en bromfietsrijders door de politiek 
niet wordt gezien’
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hebben wij er bij de overheid voor gepleit om alle vormen van licht 
gemotoriseerdvervoeronderéénnoemertescharenendaar
 uniforme wetgeving voor op te tuigen. Binnen zo’n zogeheten 
LEVkader zou dan een gelijk speelveld voor alle Light Electric 
 Vehicles ontstaan. De beschikbare techniek brengt immers met 
zich mee dat er tussen de verschillende modaliteiten steeds vaker 
kruisbestuiving plaats vindt. 
Beleidsmakers moeten niet 
 langer voertuigen in afgebakende 
hokjes plaatsen, maar het 
 complete voertuigarsenaal onder 
deloepnemen:snor-/bromfiet
sen, fat bikes, elektrische steps 
etc. en daar wetgeving op enten.’

Inconsequente wetgeving
Van Eikenhorst voegt hieraan toe 
dat als men besluit om zo’n 
LEVkader te introduceren, het 
toch logisch zou zijn om dan eveneens, mede uit veiligheidsover
wegingen, na te gaan denken over een helmplicht voor bijvoorbeeld 
de elektrische steps. Tevens zou er meer wetgeving moeten komen 
voor producten zoals de fatBike. Die wordt misbruikt door deze op 
te voeren tot 40km/h en te voorzien van een gashendel. ‘Zo’n fat 
bike mag conform de Machinerichtlijn de weg op zonder kenteken, 
 zonder leeftijdsbeperking, zonder snelheidslimiet en zonder 
 rijbewijsverplichting. Stel je eens voor: een kind van 12 jaar mag 
gewoon op zo’n ding de weg op. Het kan dus zomaar gebeuren dat 
eensnorfietserdiemethelm25km/uophetfietspadrijdtwordt
ingehaald door een kind op een fat bike zonder helm met een 
hogere snelheid. Met alle veiligheidsrisico’s van dien. Dat is aan 
 niemand meer uit te leggen en het belang blijft dat mobiliteit 
logisch en overzichtelijk blijft.’

Falend overheidsbeleid
Het is evident, vervolgt Van den Hoff, dat met de invoering van de 
helmplichtdesnorfietsaanpopulariteitzalinboeten.‘Datwil
 overigens niet zeggen dat de beoogde doelstelling van minder 
 verkeersslachtoffers zal worden gehaald. Berijders die afhaken 
gaan immers op zoek naar alternatieven die niet per se veiliger zijn, 
zoals de eerder genoemde fat bike. Het probleem is dat wetgeving 
in Nederland te veel is gebaseerd op uitzonderingen in plaats dat er 
op die uitzonderingen wordt gehandhaafd.’

Groeispurt e-scooter
Detotalemarktvansnor-enbromfietsentot50cckrompinhet
 verslagjaar met 15 procent. Daarmee lijkt sprake te zijn van een 
stabilisatie na de coronabubbel in 2020/2021 die tijdelijk voor een 
verkooppiek zorgde. De teruggang komt volgens Van den Hoff vol
ledigophetcontovanhetsnorfietssegment.Zodaaldedevraag

naar brandstof aangedreven 
snorfietsenmetbijna50pro
cent en die van de elektrische 
variant met 27 procent. De 
verkoop van brandstofscoo
ters tot 50 cc liet daarentegen 
een plus zien van 16 procent, 
terwijl de elektrische brom
fietseengroeispurtvanliefst
138 procent doormaakte. Dit 
komt voor deze escooter 
variant overeen met een 
volume van zo’n 11.500 een

heden, vergeleken met nog krap 5.000 stuks in 2021. De sectievoor
zitter tekent daarbij wel aan dat het niet alleen gaat om particuliere 
aankopen.‘Hetmogeduidelijkzijndatookveelfleetowners,metde
helmplichtvoordesnorfietsinzicht,bezigzijnomoverteschake
len naar bromscooters. Die overstap bevestigt eens te meer dat de 
consument er wel degelijk voor blijft kiezen om op een scooter te 
blijven rijden. Met als effect dat de overheid haar beoogde doel, de 
verkeersveiligheid te verbeteren, voorbij schiet en de verduurza
ming vertraagt.’

Marktverwachtingen
Tegen de achtergrond van het huidige economische klimaat met 
eenaanhoudendhogeinflatieentorenhogeenergieprijzenvoorziet
Van den Hoff dat een groeivertraging voor de branche in 2023 
onvermijdelijk zal zijn. ‘Zodra de bestedingsruimte afneemt zullen 
consumenten kritischer kijken naar de manier van mobiliteit. De 
keuze voor wat een compacter mobiliteitsproduct , zoals de brom
fiets,heeftdanwellichtmeerprioriteit.’
Een ontwikkeling die, naar zijn oordeel, mogelijk ook in het voordeel 
van de sector kan uitpakken is dat de aanschafprijs van een ebike 
van hoge kwaliteit zo langzamerhand die van een gemiddelde 
scooter benadert en soms zelfs overtreft. ‘Bovendien blijven veel 
menseneensnor-enbromfiets,juistineconomischminderetijden,
zien als een voordelig, praktisch en serieus vervoersalternatief.’ ●

’ Dat een kind zonder helm op een 
opgevoerde fat bike kan rijden is voor 
niemand wenselijk’

Martijn van Eikenhorst, Sectiemanager Scooters

‘ Nederland baseert wet
geving op uitzonderingen 
in plaats van op uitzon-
deringen te handhaven’
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Marktontwikkelingen
De truckmarkt maakte in 2022 een dynamische ontwikkeling door. 
Er is na de coronaperiode, waarbij transporteurs behoedzamer 
waren bij het vervangen van voertuigen, nog steeds sprake van een 
inhaalvraag. Hoewel de orderboeken goed zijn gevuld, blijven lange 
levertijden als gevolg van verstoringen in de supply chain, de markt 
voorlopig dicteren en kunnen fabrikanten hun productie onvol
doende opvoeren. Kuijs constateert tegelijkertijd dat de behoeften 
uit de markt sterk uiteenlopen. ‘Veel transporteurs worstelen met 
de vraag waar zij precies in moeten investeren om te verduur
zamen. Alle merken zijn zo langzamerhand bezig met zero emissie, 
maar met name vervoerders en verladers hebben moeite om 
 uitstootloze trucks binnen hun logistieke proces te integreren. 
Dat heeft alles te maken met de inzetbaarheid van etrucks, de 
laad mogelijkheden, de actieradius, de hoeveelheid waterstoftank
station etc.’
Hij benadrukt dat de Total Cost of Ownership (TCO) doorslag
gevend is om in een bepaalde voertuigtechniek te investeren. 
‘Transporteurs hebben dus voorspelbare langetermijninformatie 
nodigoverdeenergieprijzentenopzichtevandieselénoverde
 aanwezigheid van laadpunten. Hier geldt een simpele bedrijfs
economische wet: zo lang er alternatieven zijn, is het lastig om te 
investeren in nieuwe technieken.’
Op dit moment bestaat er naar zijn oordeel overigens wel al een 
gezonde business case voor elektrische stadsdistributie. 
 Eenvoudigweg omdat een vervoerder met een dieselvoertuig in 
2025 de stad niet meer in mag. ‘Dan maakt het in principe niet 
zo veel meer uit of de prijs per kilometer van een EV een beetje 
hoger is.’

Drempels slechten
RAI Vereniging onderscheidt een viertal drempels die moeten wor
den weggenomen om een succesvolle overgang naar zero emissie 
trucktransport mogelijk te maken. Zo dient het beleid niet alleen 
gefocust te zijn op batterijelektrische voertuigen, maar ook ruimte 
te bieden aan alternatieve aandrijftechnieken, zoals waterstof of 
hernieuwbare brandstoffen. Het is evident dat de invoering van 
nieuwe technologieën alleen kans van slagen heeft bij een 

Wegnemen knelpunten cruciaal voor 
doorbraak zero emissie trucks
De vrachtwagensector staat klaar om het voortouw te nemen in de transitie naar zero emissie. Om die overgang 
te versnellen behoren het creëren van de juiste marktomstandigheden en het wegnemen van de bestaande knel-
punten tot de essentiële randvoorwaarden, zegt sectievoorzitter Michiel Kuijs. Voor een doorbraak van zero emis-
sie trucks vormt naar zijn oordeel een gebalanceerd technologieneutraal beleid tot één van de uitgangspunten. 
Verder dient er een robuuste Europese laad- en tankinfrastructuur te komen en moet de overheid extra financiële 
middelen beschikbaar stellen om de aanschaf van fors duurdere uitstootloze trucks rendabel te maken. 

Michiel Kuijs, voorzitter sectie Zware Bedrijfswagens: 
‘Stel als overheid de doelen en laat aan de branche over hoe 
die te bereiken’
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geen fossiele brandstof
motoren meer op de markt 
komen. ‘Het is wel gewenst 
dat er in Nederland een 
nationale agenda komt om 
te voorkomen dat een lap
pendeken aan wetgeving in 
steden de klimaatambities 
in de weg staat. Het beleid 
dient stabiel en consistent 
te zijn. Laat de overheid 
aangeven wat de doelstel
lingen zijn en laat aan de 
voertuigfabrikanten over 
welke technieken zij daar
voor inzetten.’ 

AanZet
Om de markt voor zero  ie 
mobiliteit vlot te trekken is 
ten slotte doelgerichte 
financiëlestimulering
onontbeerlijk. De subsidie
regeling AanZet (Aanschaf
subsidie Zero Emissie 
Trucks) die in april werd 
ingevoerd, noemt de sectie
voorzitter een prima kataly
sator voor het aanjagen van 
de vraag naar uitstootloze 
trucks. Dat de regeling, 
waarvoor aanvankelijk een 
bedrag van 13,5 miljoen 

euro was vrijgemaakt, binnen een dag leeg was, bewijst dat de inte
resse om te vergroenen groot is. Vanwege de enorme belangstel
ling heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten 
de AanZetregeling op te hogen met 25 miljoen euro, zodat afgelo
pen jaar een budget van in totaal 35 miljoen euro beschikbaar 
kwam. 
Sectiemanager Sacha Boedijn laat weten met het ministerie in 
gesprek te zijn over een vervolg van de AanZet voor 2023. ‘Dat is 
van groot belang omdat een zero emissie truck een factor 2,5 tot 6 
duurder is dan een conventionele variant. Dit betekent dat er, zeker 
met de invoering van zero emissie zones in een groot aantal Neder
landse steden vanaf 2025, een enorme investeringsbehoefte bij 
ondernemers bestaat.’

Vrachtwagenheffing
Naast verruiming van de subsidiepot heeft RAI Vereniging de 
staatssecretaris en de Tweede Kamer gevraagd om de toe
komstigeinkomstenvandevrachtwagenheffing,dievanaf2026in
werking treedt, naar voren te halen. Er is afgesproken dat de 
inkomstenvandezeheffingterugvloeiennaardetransportsector
voor vergroening van het wagenpark. Door deze geplande inkom
sten al naar voren te halen, kunnen ondernemers direct investeren 
in verduurzaming van hun vloot. RAI Vereniging pleit er verder voor 
om de terugbetaaltermijn voor deze invoeringskosten – circa 400 
miljoen euro – te verdubbelen van 5 naar 10 jaar. Dit zou namelijk 

 adequate laad en tankinfra. Vervolgens is het van belang dat 
Nederland zich committeert aan Europees milieubeleid en niet op 
eigen houtje weer stringentere eisen formuleert. Er zijn volgens 
Kuijs voor Europa al enkele piketpaaltjes geslagen: 2025 – 15% 
CO2reductie; 2030 – 30% Co2reductie en vanaf 2040 mogen er 
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Behaalde resultaten
–  Het initiatief genomen om te voorkomen dat een Kamermotie 

voor uitfasering van brandstoftrucks vanaf 2035 zou worden 
aangenomen;

–  In oktober organiseerde de sectie het Zero Emissie Truck 
Debat om met beleidsmakers en vooraanstaande sprekers 
van gedachten te wisselen over de wijze waarop de transitie 
naar zero emissie in de truckbranche vorm moet krijgen;

–  Vanuit diverse invalshoeken er bij de overheid op aangedron
gen om bij vergroening een gebalanceerd technologieneutraal 
beleid als uitgangspunt te hanteren en de noodzaak om een 
adequate laad en tankinfra op te tuigen onder de aandacht 
gebracht;

–  In overleg met het ministerie van IenW over een vervolg van de 
AanZetregeling;

–  Er toe bijgedragen dat de CO2uitstoot als grondslag van de 
vrachtwagenheffingwordtgehanteerd.

‘De sectie zet zich maximaal in om de huidige obstakels naar emissievrij  transport weg te nemen’ 



een halvering van de jaarlijkse 
invoeringskosten betekenen 
van 80 naar 40 miljoen euro en 
komt er dus meer geld beschik
baar voor de noodzakelijke 
 stimulering van zero emissie 
trucks. 

Technologieneutraal 
beleid
Kuijs blijft hameren op de nood
zaak om voor het realiseren van 
de klimaatambities alle 
beschikbare technieken in te zetten. Dat kan naar zijn zeggen ook 
prima door het bevorderen van Euro 6 en Euro 7 motoren en er 
tegelijk voor te zorgen dat voertuigen die niet aan die strengste 
emissienormen voldoen zo snel mogelijk van de markt verdwijnen. 
‘Dat heeft een gigantische impact op de CO2vermindering en op de 
luchtkwaliteit. Het heeft namelijk veel meer effect om alle Euro 5 
voertuigen uit de binnenstad te weren, dan de helft van het binnen
stedelijkewagenparkteelektrificeren.’
Boedijn voegt hier aan toe dat de overheid ook de inzet van LZV’s 
(Langere en Zwaardere Vrachtwagencombinaties) meer zou moe
ten promoten. ‘Met LZVcombinaties is een CO2reductie van meer 
dan 50 procent per vervoerde ton lading haalbaar.’ Verder voert de 
sectie overleg met het ministerie van IenW om de overgangstermijn 
voor de toegang van plugin hybride trucks (PHEV’s) tot zero emis
sie zones te verlengen van 2030 tot 2035 of later.

Zero Emissie Truckdebat
Om antwoord te krijgen op de vraag hoe de transitie naar zero emis
sie in de trucksector precies vorm moet krijgen, organiseerde RAI 
Vereniging eind oktober het Zero Emissie Truckdebat. Tijdens dit 
event kregen de deelnemers de mogelijkheid om hier met de ver
schillende vooraanstaande sprekers over van gedachten te wisselen. 
De route naar uitstootloos wegtransport is immers onzeker en kent 
vele uitdagingen. Tot de vragen die aan de orde kwamen behoorden: 
hoe gaan gemeenten om met zero emissie stadsdistributie; hoe zit 
het met subsidies en wat zijn de logistieke uitdagingen? 

Verkeersveiligheid
Als het onderwerp verkeersveiligheid, het thema van dit jaarover
zicht, aan de orde komt, merken Kuijs en Boedijn op dat de truck
branche op dat gebied al enorme stappen heeft gezet. Er is veel 

geïnvesteerd in directe zichtvel
den van trucks ter bescherming 
van kwetsbare weggebruikers. 
Veel fabrikanten leveren inmid
dels ADASsystemen op hun 
trucks en de nieuwe Europese 
General Safety Regulation 
(GRS2) stelt tal van extra veilig
heidseisen waar vrachtwagens 
die nieuw op de markt komen 
aan moeten voldoen. Daartoe 
behoren onder andere: ver
moeidheids en aandachts

waarschuwing;geavanceerdeafleidingswaarschuwing;deaanwe
zigheid van een gegevensrecorder voor incidenten; cybersecurity; 
een bandenspanningscontrolesysteem; lane departure warning; 
een geavanceerd noodremsysteem en innovatieve detectiesyste
menvanvoetgangersenfietsers.

Veilig op Weg
De sectie participeert al vele jaren in Veilig op Weg. Dankzij dit 
basisschoolprogramma, een initiatief van TLN en Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) om kinderen uit de groepen 7 en 8 bewust te 
maken van de dode hoek van een vrachtauto, worden er naar 
 schatting 100.000 kinderen per jaar bereikt. 
Om het programma nog meer onder de aandacht van jongeren en 
hun ouders te brengen, is Veilig op Weg actief op social media en 
tracht met behulp van vloggers zoveel mogelijk jongeren aan te 
spreken en meer bekendheid te creëren. Veilig op Weg is eveneens 
een samenwerking aangegaan met de bekende YouTuber Dylan 
Haegens. Zijn kanaal heeft bijna een miljoen volgers.

Vooruitblik 
Kuijs verwacht dat de truckmarkt in 2023, nadat het aantal registra
ties afgelopen jaar met zo’n 10 procent groeide, op een hoog niveau 
zal blijven. ‘De sector is daarbij volop bezig op te schalen naar zero 
emissie trucks. Wij zullen ons als sectie maximaal inzetten om de 
huidige obstakels naar emissievrij transport te kunnen wegnemen 
en doorgaan op de ingezette route. De stip op de horizon is helder: 
in 2030 dertig procent minder CO2uitstoot en vanaf 2040 moeten 
alle nieuw verkochte trucks uitstootloos zijn. Die uitdaging gaan wij 
graag aan. Mijn boodschap blijft wel luiden: stel als overheid de 
doelen en laat het aan de branche over hoe die te bereiken.’ ●
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‘De sectie is in gesprek met het ministerie van 
IenW over een vervolg van de Aanzet-regeling 
voor 2023’

Sacha Boedijn, Sectiemanager Zware Bedrijfswagens

‘ De truckbranche heeft op 
het gebied van verkeers
veiligheid enorme stappen 
gezet’

SECTIE ZWARE BEDRIJFSWAGENS
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Een toenemend aantal carrosseriebouwbedrijven is inmiddels 
gewend aan EV’s en houdt zich al intensief met het ombouwen 
ervan bezig, zegt Heersma. Toch zijn er nog vele voor wie dit naar 
zijn oordeel nog onbekend terrein is. ‘Ondernemingen die gewend 
zijn om voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden om te 
 bouwen krijgen dan, aangekondigd of onaangekondigd, opeens te 
maken met klanten die hun (elektrisch aaangedreven) voertuig van 
een (elektrische) opbouw willen voorzien. Dat zorgt al gauw voor 
veel verwarring en onduidelijkheid: wat mag wel en wat niet? Een 
van de vragen die bij onze 
achterban centraal stond 
luidde: aan welke eisen moet 
worden voldaan om veilig te 
mogen en kunnen werken 
aan EV’s.’

EV-certificering
Om veilig te kunnen werken is 
het voor mensen in de werk
plaats immers cruciaal dat zij 
het voertuig spanningsloos kunnen maken, verduidelijkt sectie
manager Tom van Steijn. ‘Zij moeten weten waar de hoogspan
ningscomponenten zich bevinden en hoe zij het systeem kunnen 
uitschakelen zodat de spanning nog uitsluitend in het batterijpakket 
aanwezig is. Verder spelen zaken als de brandveiligheid, de vereiste 
werkplaatsapparatuur om veilig te kunnen werken en de verzeke
ringstechnische aspecten een rol. Bovendien is het tegenwoordig 
voor bedrijven van een niet te onderschatten belang om bij aan
bestedingentekunnenaantonendatzijEV-gecertificeerdzijn.’
Voor RAI CarrosserieNL dus voldoende reden om op zoek te gaan 
naar een partij die de expertise in huis heeft om een door de 
bedrijfswagenbranchegeaccepteerdEV-certificeringssysteemop
te tuigen dat basiseisen stelt waaraan ondernemingen die aan 
 elektrische voertuigen werken moeten voldoen. 

Keurmerken
Dat de sectie veiligheid hoog in het vaandel draagt vertaalt zich 

eveneens in een breed palet aan keurmerken, waarvan er voor 
ongeveer ieder voertuigsegment een in het leven is geroepen. De 
keurmerken moeten zowel de veiligheid van het werken aan het 
voertuig als de veiligheid gedurende het gebruik er van op een 
hoger niveau brengen. De laatste loot aan de keurmerkstam betreft 
het KIPKeur dat in het verslagjaar tijdens een speciaal kipperevent 
onder de aandacht werd gebracht. De animo voor de verschillende 
keurmerken blijft onverminderd groot, getuige het feit dat het aantal 
keuringen al sinds jaar en dag blijft groeien. 

Marktontwikkelingen 
Het speelveld waarbinnen de 
leden van RAI CarrosserieNL 
 opereren is zeer divers en strekt 
zich uit van bussen, carrosse
rieën, opleggers en (lichte) 
 aanhangwagens, reinigingsvoer
tuigen, laad en lossystemen, 
bestelwagens, aangepaste voer
tuigen tot en met brommobielen. 

In het algemeen vertoonde de markt in 2022 een opwaartse trend, 
stelt Van Steijn vast. ‘Dat heeft alles te maken met de stijgende 
transportbehoefte. Helemaal in deze tijd van schaarste, tekorten en 
leveringsproblemen. Alles wat op transport kan, gaat dus direct op 
transport en niets blijft op voorraad liggen.’ Dit resulteerde in een 
plus van ongeveer 15 procent van het aantal geregistreerde trai
lers/opleggers. De groei bij de zwaardere bedrijfswagens vanaf 
3,5 ton kwam uit op 10 procent, terwijl de vraag naar lichte aan
hangwagens min of meer stabiliseerde. Alleen in het lichte bedrijfs
wagensegment tot 3,5 ton was sprake van een teruggang met 16 
procent. Van Steijn benadrukt dat het hier wel om registraties gaat 
en niet om verkochte aantallen: een voertuig staat als verkocht te 
boek zodra de order is geschreven, maar wordt pas na de daad
werkelijke uitlevering op kenteken gezet. Dat onderscheid is vol
gens hem belangrijk omdat de registraties vanwege de leverings
problemen naijlen en dus een vertekend beeld geven van de 
werkelijkheid. Om de ontwikkelingen binnen de branche zo helder 

De transitie naar elektrificatie en waterstofaangedreven voertuigen is in de carrosseriebouw in volle gang. Alle 
spelers binnen de sector zijn hier volgens sectievoorzitter Steven Heersma volop mee actief. Denk daarbij aan 
elektrisch aangestuurde autolaadkranen, huisvuilwagens en trailers voorzien van een energie-as. Dat werd ook al 
duidelijk tijdens de afgelopen IAA in Hannover, waar de sectie met een collectieve RAI stand prominent aanwezig 
was met tal van elektrische innovaties. ‘Om de veiligheid die het werken aan hoogspanningscomponenten met 
zich meebrengt zo goed mogelijk te borgen, is RAI CarrosserieNL een samenwerking aangegaan met een externe 
partij om de achterban te faciliteren bij de EV-certificering van hun bedrijf.’

Elektrificatie centraal 
in carrosseriebranche

‘ Een EV-certificering 
 verbetert de veiligheid in 
de carrosseriebranche’
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mogelijk in beeld te brengen vervaardigt de sectie jaarlijks een 
aparte Truck & Trailer brochure met marktgegevens en trends.

Imagocampagne 
Om jongeren en hun ouders te interesseren voor een baan in de 
carrosseriebranche en zo de instroom van vakmensen te vergroten 
is de sectie, samen met FOCWA, VACO en OOC, onder de noemer 
‘Voertuigtechniek, dat is een gave’, een landelijke imagocampagne 
gestart. 
Decampagnerichtzichspecifiekopzowelnieuwealsbestaande
medewerkers binnen de branche. De organisaties trekken 
 gezamenlijk op om alle mooie en uitdagende aspecten van het 
 werken in de voertuigtechniek zo goed mogelijk voor het voetlicht 
te brengen.
Centraal in de imagocampagne staat een zogenaamde interes
setest. Deze test kan worden ingevuld op de campagneweb
site www.datiseengave.nl.Jongeren,samenmethunouders,maar
ook bestaande medewerkers kunnen zo kijken of hun interesses 
aansluiten op de ontwikkelingen in de voertuigtechniek. Naast het 
invullen van de test, worden bezoekers ondergedompeld in de 
 wondere wereld van de voertuigtechniek, door middel van speciaal 
ontwikkeldecontentenfilmpjes.Decampagnewordtop sociale
media verder onder de aandacht gebracht.

Lobby activiteiten
Een belangrijk lobbydossier in het verslagjaar betrof het behoud 
van de BPM-vrijstelling voor bestelwagens.Heersma:‘afschaffing

van deze vrijstelling betekent een forse lastenverzwaring voor het 
Nederlandse bedrijfsleven en zal een sterk negatief effect hebben 
op de verduurzaming van het wagenpark. Het is een maatregel die 
geen enkel redelijk doel dient en waartegen wij ons sterk tegen 
 blijven verzetten. Het is op dit moment echter een gelopen koers. 
Het ministerie van Financiën en de politiek keken hierbij alleen naar 
definanciëleopbrengstenennietnaardeonredelijkheidvandeze
maatregel.’

Verruiming gewichtsgrens E-bestelwagens 
De rijksoverheid voerde tot einde 2022 een experiment uit met een 
tijdelijke vrijstelling van rijbewijs C voor nulemissiebestelwagens. 
Dit houdt in dat bestuurders met rijbewijs B een elektrische bedrijfs
auto mogen besturen als die een toegestane maximummassa 
heeft van meer dan 3.500 kg, maar minder dan 4.250 kg. Er hoort 
ook een vrijstelling van de tachograafplicht bij. Chauffeurs hoeven 
bij dit experiment niet te beschikken over een rijbewijs C met code 
95. Momenteel is dat wel verplicht voor chauffeurs in beroeps
goederentransport. De chauffeur moet wel een cursus volgen. Het 
experiment maakt onderdeel uit van de Green Deal Zero Emission 
Stadslogistiek (Green Deal ZES).
Volgens de Europese regelgeving zou de verruiming om met een 
Brijbewijs toegang te krijgen tot het besturen van (elektrische) 
voertuigen tot 4.250 kilo zich beperken tot bestelwagens. 
RAI CarrosserieNL pleit er voor dat de verruiming van het extra 
gewicht tot 4.250 kg eveneens geldt voor personenvervoer zoals 
taxibusjes en rolstoelvervoer.

Steven Heersma, voorzitter sectie RAI CarrosserieNL: ‘Afschaffing van de BPM-vrijstelling voor bestelwagens betekent een forse 
lastenverzwaring en heeft een sterk negatief effect op de verduurzaming van het wagenpark’

https://manage.pressmailings.com/click/?id=42987920&url=103755&signature=J0TOQWR-7NKtGQrr1EMWfx1OQMw
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Detijdelijkemaatregelmoetbovendiendefinitiefwordenzonderde
huidige extra verplichtingen, waaronder de extra chauffeurs
opleiding.

VECTO-tool
Om te moeten voldoen aan de Europese CO2doelstellingen is RAI 
CarrosserieNL nauw betrokken bij de ontwikkeling van de zogehe
ten VECTOtool. Een instrument om de uiteindelijke CO2uit
stootwaarde van trucks, trailers en de opbouw van een voertuig te 
kunnen bepalen. Binnen de Europese koepelorganisatie voor de 
trailer en opbouwindustrie, vervult Nederland een voortrekkersrol 
om bedrijven op de hoogte te brengen van deze verplichting. 

Netwerken/kennisoverdracht
RAI CarrosserieNL besteedde in het verslagjaar veel tijd aan kennis
overdracht. Zo stond in juni een 3daagse studiereis naar Italië op 
het programma, waarbij achtereenvolgens de fabrieken/vestigin
gen van Brembo (remonderdelen), Iveco (trucks), Hyva (autolaad
kranen) Dullara (composiet sportwagens) en Plastoblok (koel
carrosserieën) werden bezocht.
Daarnaast organiseerde de sectie zo’n tien workshops die varieer
den van technische onderwerpen tot en met zaken die betrekking 
hebben op de bedrijfsvoering.
Ruim 100 leden van RAI CarrosserieNL namen deel aan de leden
dag die in november, samen met RAI Automotive IndustryNL, werd 
georganiseerd. Een aantal gastsprekers, waaronder de VDLgroep 
en Volvo Cars, schetsten een toekomstvisie van de automotive 
 branche. Ter afsluiting werd een bezoek gebracht aan het DAF 
Museum.

Beurzen/tentoonstellingen
Een tweejaarlijks terugkerend platform, dat veel Nederlandse 
carrosseriebouwersinstaatsteltzichteprofilereneneenpositief
 visitekaartje af te geven, is de IAA Transportation in Hannover. Met 
een collectief Holland Paviljoen gaf de sectie met 10 deelnemende 
bedrijvenopnieuwactedepréséance.Opdezecollectievestand
van 850 m2 konden bezoekers kennis maken met de laatste 
 noviteiten die leden te bieden hebben. Waarbij de inmiddels 
 welbekende Holland Borrel traditiegetrouw als extra publiekstrekker 
fungeerde. 

Auto Aanpassers Nederland presenteerden zich in juni als collectief 
op Support 2022 in de Utrechtse Jaarbeurs. Support streeft naar 
een inclusieve samenleving, waarbij ‘Onbeperkte mogelijkheden’ 

centraal staan. Een aantal AANleden toonde op de beursvloer een 
breed scala aan aangepaste voertuigen, waarbij bezoekers op het 
buitenterrein voertuigen zelf konden uitproberen.

Mobiliteitstour
Om te laten zien dat effectief mobiliteitsbeleid dient aan te sluiten 
bij de ontwikkelingen in de praktijk werd begin 2022 een werk
bezoek voor een select gezelschap van beleidsbepalers van het 
ministerie van IenW georganiseerd. Tijdens de tour werden, vertelt 
Heersma, onder andere ondernemers die elektrische bestelwagens 
leveren bezocht. ‘Bij de Tribus Group in Utrecht kregen de beleids
makers van IenW te zien wat er allemaal bij komt kijken om 
 elektrische en waterstofbussen te produceren voor Nederlandse 
personenvervoerders.’ Tijdens de rondgang werd de delegatie er 
nog eens op gewezen dat bedrijfswagens zwaarder zijn door het 
batterijpakket of de brandstofcel en daardoor meestal boven de 
wettelijke grens van 3,5 ton uitkomen. Dat brengt, vervolgt hij, 
nieuwe uitdagingen met zich mee waar, zowel voor het personen 
als het goederenvervoer, een passende oplossing moet worden 
gevonden. ‘Het succes van de transitie staat of valt immers bij laag
drempelig gebruik.’

Langetermijnperspectief
Tot de ontwikkelingen die binnen de carrosseriebranche het afgelo
pen jaar domineerden behoorden, besluit Heersma, onder meer de 
lange levertijden van voertuigen en componenten, fors stijgende 
materiaalprijzen, hoge energiekosten en krapte op de arbeidsmarkt. 
‘Om de sector goede handvatten aan te reiken voor een gezonde 
toekomstige bedrijfsvoering, is na een strategische sessie met een 
groep jonge carrosserie en trailerbouwers en het sectiebestuur, 
besloten om een brancheonderzoek te laten uitvoeren. Dit moet 
onze leden een helder inzicht geven in eventuele kansen en bedrei
gingen, een langetermijnperspectief schetsen en hen bouwstenen 
bieden om nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan.’ ●

‘Voor de veiligheid in de werkplaats is het 
 cruciaal om een elektrisch voertuig spannings-
vrij te kunnen maken’

Tom van Steijn, Sectiemanager RAI CarrosserieNL

Behaalde resultaten
–BezigmethetoptuigenvaneenEV-certificeringssysteem;
–  Om de instroom van jongeren te vergroten voert de sectie de 

imagocampagne ‘Voertuigtechniek, dat is een gave’;
–  Bijgedragen aan ontwikkeling en promotie VECTOtool.



Datdeaftermarketfloreertisechterniettedankenaanhetbeleid
van de Nederlandse overheid, waar de sectievoorzitter de nodige 
kritiek op heeft. ‘De overheid brengt de gewone burger voortdurend 
in verwarring. Neem de subsidieregeling voor de aanschaf van een 
elektrische auto. Die wordt nu steeds verder afgebouwd, waardoor 
een nieuw exemplaar voor velen feitelijk onbetaalbaar wordt. 
 Aangezien ongeveer 80 procent van de Nederlandse bevolking een 
modaal inkomen of minder verdient, betekent dit dat consumenten 
langer blijven doorrijden, het wagenpark veroudert en de ver
groeningsambities dus uit beeld raken.’ 

Laag overheidsvertrouwen
Hij noemt het niet verwonderlijk dat het vertrouwen in de overheid 
nog nooit zo laag is geweest. ‘Terwijl de energiekosten de pan uit 
rijzen, misbruikt het kabinet het prijsmechanisme om de brandstof
prijzen onacceptabel hoog te houden. Dat is slecht voor de 
 mobiliteit, remt de economische groei en raakt uiteraard ook veel 
garagisten. Die zien hun energierekening soms al verdrievoudigen. 
Dat is een zorgelijke ontwikkeling, want het is de vraag in hoeverre 
zij hun hogere variabele kosten straks überhaupt kunnen door
berekenen aan hun klanten.’

Deltaplan Mobiliteit
De energietransitie en de 
 klimaatambities die moeten 
 leiden tot een duurzame mobili
teit vereisen, in dat licht bezien, 
een goede balans in de totale 
keten, zegt hij. Van ontwerp, 
productie(efficiëntergebruikvangrondstoffen),hergebruik
 (circulaire  economie) tot en met endoflife (recycling materialen). 
Om hier een structurele bijdrage aan te leveren is de sectie 
 Aftermarket al in 2020 begonnen hier de eerste bouwstenen voor te 
leggen.  Teneinde alle milieu en klimaatdoelstellingen te kunnen 
halen gaan gezonde, slimme en veilige mobiliteit hand in hand, stelt 
Van den Hoeven. Er is, verduidelijkt hij, een soort Deltaplan 
 M obiliteit nodig. ‘Een plan dat vraagt om een evenwichtige verde
ling van kosten en opbrengsten en een zorgvuldige afweging van 
voor en nadelen van de energietransitie. Oftewel een integrale aan
pak met een focus op het totale mobiliteitspalet.’

Hij onderbouwt zijn betoog met een aantal voorbeelden. ‘Neem de 
productievanéénnieuweauto.Datzorgtvooreenaanslagophet
milieu die even groot is als een jaar langer doorrijden met een 
bestaand exemplaar. Het is op mondiaal niveau dus beter om niet 
geforceerd, maar geleidelijk over te stappen op bijvoorbeeld een 
elektrische auto.’

Alternatieve brandstoffen
Hij plaatst ook vraagtekens bij de effectiviteit van het Brusselse 
besluit om benzine en dieselauto’s vanaf 2035 in de ban te doen. 
En dat terwijl het huidige productieproces van een EV volgens hem 
meer energie en grondstoffen kost dan dat van een exemplaar met 
een verbrandingsmotor. ‘Bovendien wordt de stroom voor elektri
sche auto’s voor 80 procent opgewekt door fossiele brandstoffen, 
zoals kolen, gas of het verbranden van hout. Waarom dan niet het 
bestaande wagenpark op grotere schaal op schone uit waterstof 
vervaardigde brandstof laten rijden. Met de huidige beschikbare 
technieken is dat prima mogelijk. Daarnaast zijn er allerlei andere 
goede alternatieven. Denk aan HVO, Efuels, synthetische brand
stoffen etc. Die zijn direct toepasbaar in de bestaande tankinfra en 

kunnen van grote toegevoegde 
waarde zijn voor de totale 
 energietransitie.’

APK en voertuigveiligheid
Hij voegt hier aan toe dat de 
sectie zich inzet voor her
gebruik van grondstoffen, 
materiaalbesparing en het 

 stimuleren van de circulaire economie. ‘Daartoe behoren eveneens 
zaken als voertuigveiligheid en veilige werkomstandigheden. 
 Autobedrijven en hun werkplaatsen vervullen in dat traject een 
 cruciale rol.´
Sectiemanager Jeroen van de Braak laat weten dat dit niet in de 
laatste plaats te danken is aan het Nederlandse APKsysteem dat 
zich, in vergelijking met veel andere Europese landen, op een 
bovengemiddeld niveau bevindt. ´Dankzij de professionele exper
tise van autoonderhoudsbedrijven is het mogelijk om auto’s op een 
duurzame manier veilig en mobiel te houden en dat beperkt het 
onnodig gebruik van grondstoffen en materialen.’ 

De automotive aftermarket heeft een fantastisch jaar achter de rug, oordeelt sectievoorzitter Johan Van den 
 Hoeven. Dat geldt volgens hem voor zowel de onafhankelijke garagebedrijven, die profiteerden van een verkoop-
groei van gebruikte auto’s en hun inkomsten uit onderhoud en reparatie zagen toenemen, als voor het afhankelijke 
kanaal. ‘Een onderneming die het afgelopen jaar in onze sector geen geld heeft kunnen verdienen moet eigenlijk 
zijn bestaansrecht ter discussie stellen’, zo vat hij het marktsentiment samen. 

Werkplaatsen spelen een cruciale  
rol op weg naar veilige mobiliteit

‘ De overheid brengt de ge
wone burger in verwarring’
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Online RDW meldpunt
Van de Braak benadrukt dat, om auto’s veilig te kunnen repareren, 
de beschikbaarheid van technische informatie en toegang tot 
onboard diagnosesystemen tot de fundamentele randvoorwaar
den behoren. ´Om dit te kunnen garanderen is in het verslagjaar een 
speciaal online RDW meldpunt in het leven geroepen waar garagis
ten terecht kunnen voor technische informatie of diagnostische 
problemen. ´

Auto’s de Baas
In het kielzog hiervan heeft de sectie, samen met BOVAG, grossiers, 
opleiders en vakmedia het branchebrede campagne ‘Auto’s de 
Baas’ gelanceerd om het belang van training en opleiding voor het 
vak van automotive technicus extra onder de aandacht te brengen. 
Met als doel dat garagebedrijven onafhankelijk kunnen blijven wer
ken aan moderne auto’s en daar een goede boterham mee kunnen 
blijven verdienen. Van de Braak: ‘veel garages verliezen onnodig 
veel tijd het zoeken naar oplossingen op internet. Of door er na het 

Johan van den Hoeven, voorzitter sectie RAI Aftermarket: ‘Om alle milieu- en klimaatdoelstellingen te kunnen halen gaan gezonde, 
slimme en veilige mobiliteit hand in hand’
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vervangen van een onderdeel achter te komen dat het probleem 
nog steeds niet is opgelost. Een gemiddeld autobedrijf loopt hier
door al gauw zo’n 10.000 euro per jaar mis door niet te factureren 
uren. Auto’s de Baas (www.autosdebaas.nl) reikt garagisten hand
vattenaanomdeefficiëntieteverbeteren.Bijvoorbeelddoorte
leren van de ervaringen van andere autobedrijven.’

Imago automonteur
De Stichting OOMT, het Opleidings en Ontwikkelingsfonds Motor
voertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, is eveneens betrokken bij 
Auto’sdeBaas,omdatisgeblekendatbedrijven dieinvesterenin
training en opleidingen voor autotechnici, veel minder moeite heb
ben met het vinden, binden en boeien van personeel, dan bedrijven 
die daar nog niet mee bezig zijn. Op dat terrein liggen, vervolgt Van 
den Hoeven, sowieso volop uitdagingen, want de instroom van leer
lingen is een nijpend probleem. ‘Het tekort aan ambachtslieden is 
schrijnend. Dit heeft alles te maken met een overheid die de toen
malige ambachtsschool vakkundig om zeep heeft geholpen. Ook 
de mentaliteit van ouders speelt een rol. Die zouden zich zelf pri
mair de vraag moeten stellen: hoe wordt mijn kind gelukkig? Dan 
ligt een geforceerde keuze voor het in hun ogen hoogste onderwijs
niveau (VWOHAVO, HBO/WO) lang niet altijd voor de hand.’ 
Bovendien heeft het imago van automonteur de laatste jaren een 
complete metamorfose ondergaan. ‘Stond iemand 10 tot 15 jaar 
terug bij wijze van spreken nog aan zijn oksels in de smeerolie, 
tegenwoordig is het haast een klinisch beroep geworden en lijkt de 
werkplaats eerder op een soort laboratorium. De opmars van EV’s 
zal die ontwikkeling alleen maar versnellen.’

Delen voertuigdata
Een ander onmisbaar element dat bijdraagt aan het betaalbaar 
 houden van autorijden betreft het delen van voertuigdata. Zeker nu 
de digitalisering in de mobiliteitsbranche in volle gang is, moet 
iedereenhiervolopvankunnenmeeprofiteren,beklemtoontVan
den Hoeven. ‘Dit houdt in dat er een eerlijk speelveld moet zijn 
waarbij alle partijen in gelijke mate toegang hebben tot voer
tuigdata. Als sectie trekken wij hierbij samen op met de Europese 
koepelorganisatie FIGIEFA en de Europese alliantie voor ‘freedom 
of repair’(AFCAR).’
Om ongecensureerd datadelen mogelijk te maken en te bewerk
stelligen dat er voor alle mobiliteitsaanbieders een concurrerende 
marktomgeving ontstaat die uiteindelijk in het voordeel werkt van 

de consument, is het zogeheten Secure Onboard Telematics 
 Platform (SOTP) in het leven geroepen. 
Van de Braak: ‘Vanuit dit breed gedragen platform zijn, samen met 
AFCAR NL (de Nederlandse evenknie van de Europese AFCAR 
 alliantie, inmiddels concrete voorstellen gedaan die moeten leiden 
tot uniforme Europese wetgeving. Met als resultaat dat de Euro
pese Commissie bezig is met het opstellen van een Europese Data 
Actensectorspecifiekedatawetgevingvoordeautomotive
 branche.’

Uitdagingen
Kijkend naar de langere termijn zegt Van den Hoeven dat de hogere 
variabele kosten, zoals energie en loonkosten, waarmee veel gara
gisten worden geconfronteerd en die vaak niet zomaar een op een 
zijn door te berekenen aan de klant, hem wel zorgen baren. Daar 
staat als positieve factor tegenover dat de behoefte aan mobiliteit 
altijd zal blijven bestaan. Alleen de vormen veranderen. Hij wijst er 
op dat ondernemingen die op de traditionele wijze blijven nadenken 
en handelen automatisch de traditionele nadelen zullen gaan 
ondervinden. ‘In de automotive wereld, waarbij veranderingen bijna 
met de snelheid van het licht plaatsvinden, is proactief acteren een 
absolute must. Tot de nieuwe toetreders van de sector behoren 
steeds vaker disruptieve partijen die op een andere manier de 
 distributie van onderdelen verzorgen en in de toekomst onderhoud 
en reparatie gaan faciliteren. Hier een antwoord op geven betekent 
innoveren,investerenénoverdehorizonheenkijkenomzotijdigte
kunnen anticiperen op kansen, mogelijkheden en eventuele bedrei
gingen.’ ●

Behaalde resultaten
–  Branchebrede campagne ‘Auto’s de Baas’ gelanceerd;
–  Samen met AFCAR NL en FIGIEFA concrete voorstellen aan

gereikt aan de Europese Commissie die moeten leiden tot 
specifiekewetgevingvoorhetdelenvanautodata;

–  Bijgedragen aan de komst van een online RDWmeldpunt 
voor technische informatie en toegang tot onboard 
 diagnosesystemen.

‘Het Nederlandse APK-systeem bevindt zich op 
een bovengemiddeld niveau, vergeleken met 
andere EU-landen’

Jeroen van de Braak, Sectiemanager RAI Aftermarket

http://www.autosdebaas.nl
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Een goed voorbeeld noemt sectievoorzitter Bernard de Graaf het 
groeiend aantal geavaanceerde en veiligheidsverhogende rijhulp  
systemen (ADAS). ‘Om er voor te zorgen dat die goed blijven 
 werken is juiste kalibratie een absolute must. Wij hechten er groot 
belang aan dat er Europese wetgeving komt die de onafhankelijke 
aftermarket in staat stelt om het onderhoud en de kalibratie van 
deze ADASsystemen zodanig te garanderen dat de voertuigveilig
heid is gewaarborgd.’ Hij wijst er 
op dat iedere autofabrikant voor 
ADAS zijn eigen methoden en/of 
sensoren gebruikt. Hierdoor ont
staan verschillen in data die 
beschikbaar komt voor de con
trole en kalibratie. Via de Euro
pese koepelorganisatie van 
equipmentleveranciers EGEA 
maakt de sectie zich daarom, 
samen met de AFCAR Alliantie 
die pleit voor de vrijheid van autoreparatie, sterk voor vrije toegang 
tot technische informatie, reserveonderdelen, diagnosetoestellen 
en testapparatuur. 

Onmisbare schakel
Sectiemanager Martijn van Eikenhorst voegt hier aan toe dat met 
het toenemend aantal technologische innovaties in auto’s, de 
behoefte aan meer controle op het instant houden van de kwaliteit 
er van, eveneens groeit. ‘De equipment leveranciers vormen in dat 
speelveld een onmisbare schakel. Zij zorgen er voor dat de duur
zaamheid en de veiligheid van het Nederlandse wagenpark blijft 
gewaarborgd. Zonder  equipment komt innovatie tot stilstand.’

Verplichte deeltjesteller 
Een belangrijk wapenfeit van de sectie in het afgelopen jaar betreft 
de invoering van de deeltjestest in de APK die per 1 januari 2023 
verplichtwordtvoordieselvoertuigenmeteenroetfilter.Demaat-
regel zou aanvankelijk per 1 juli 2022 ingaan, maar door wereld
wijde toeleveringsproblemen waardoor nog onvoldoende meet
apparatuur beschikbaar was, is de invoerings datum met een half 
jaar uitgesteld. De uitbreiding van de APK met een controle op de 
aanwezigheidvaneengoedwerkendroetfilterbetekent,zegtDe
Graaf, dat APKkeuringsstations worden uitgerust met een zogehe

tendeeltjesteller(fijnstofmeter).‘Dezecontrolemoeteroptoezien
dathetverbodophetverwijderenvanroetfiltersvoorEuroVen
Euro VI dieselpersonenauto’s en bestelbussen wordt nageleefd en 
ervoorzorgendatondeugdelijkefilterswordenvervangenofgere
pareerd.’
De sectie is van meet af aan een groot voorstander geweest van de 
deeltjestest, omdat hiermee effectief toezicht wordt gehouden op 

de milieuregels en de ontwikke
ling van een gezond mobiliteits
systeem wordt gestimuleerd. In 
totaal gaat het naar schatting 
om zo’n 1,5 miljoen Euro V en 
Euro VI dieselvoertuigen. 

APK als controle 
 instrument
Volgens de sectievoorzitter heeft 
de equipment markt grosso 

modo een goed jaar achter de rug. Vergeleken met 2021 waren er 
minder problemen met de levering van materialen en was er vol
doende investeringsbereidheid. Een punt van zorg noemen beiden 
wel de door de Europese Commissie aan de RDW opgelegde ver
plichting om per 1 mei 2023 vanuit de APK data aan te leveren over 
de werkelijke verbruikscijfers van verbrandingsmotoren en hybride 
auto’s, de kilometerstanden en VIN nummers. De Graaf noemt het 
merkwaardig dat de APK nu opeens als controle instrument gaat 
dienen om vast te stellen of een berijder wel netjes met zijn of haar 
voertuig omgaat. ‘Dit betekent dat de sector extra moet gaan inves
teren in apparatuur die hiervoor nodig is. Dan komt er wel veel tege
lijkertijd op de branche af. Want naast de deeltjesteller en de kos
ten die de APK Verordening vanuit Brussel met zich mee brengt, 
komen daar nog eens de noodzakelijke investeringen in kostbare 

De leden van de sectie Equipment houden zich bezig met de productie, import en verkoop van hoogwaardige 
werkplaatsapparatuur, carwash, handgereedschappen en APK-testapparatuur. Zij staan daarbij aan de basis 
van optimaal onderhoud van het Nederlandse wagenpark en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het 
behoud van de voertuigveiligheid. 

Equipment sector vertrekpunt 
voor veilige mobiliteit 

‘ Zonder equipment  
komt innovatie tot 
 stilstand’

Behaalde resultaten
–  Bijgedragen aan de invoering van de deeltjesteller  

per 1 januari 2023;
–  Werkgroep EV opgericht om elektrische voertuigen te kunnen 

diagnosticeren;
–  Doorontwikkeling RAI Keurmerk Hefbruggen.
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Bernard de Graaf, voorzitter sectie Equipment: ‘Er is Europese wetgeving nodig om het onderhoud en de kalibratie van ADAS-systemen 
zodanig te garanderen dat de voertuigveiligheid is gewaarborgd’



ADASdiagnosesystemen bij. Dat trekt een zware wissel op de 
financiëlespankrachtvandesector.Metalsvoornaamsteonzekere
factor: wat gaat Brussel nu weer bepalen?’
Van Eikenhorst stelt vast dat de equipment industrie voor het Europese 
APKbesluit in feite de oplossingen moet aanreiken voor een probleem 
dat is ontstaan door in Brussel bedachte wet en regelgeving. 

Tekort technisch personeel
Waar de equipment sector, net als veel andere branche mee blijft 
kampen is het nijpend tekort aan goed geschoold technisch werk
plaats personeel. Door de groei van geavanceerde rijhulpsystemen 
en sensoren in voertuigen wordt de vraag naar technici de 
komende jaren bovendien alleen maar groter. De Graaf: ‘Over vier 
jaar rijden er naar verwachting 2,5 miljoen auto’s in Nederland rond 
met ADASsystemen. Dat aantal zal tegen 2030 bijna zijn verdub
beld. Dat vraagt om een structureel plan om de instroom van tech
nisch geschoolde jongeren in de autosector te vergroten.’

Werkgroep EV
Om in te spelen op de opmars van 
elektrische auto’s heeft de sectie in 
het verslagjaar een Werkgroep EV 
in het leven geroepen. Die bestaat, 
verduidelijkt Van Eikenhorst, uit 
fabrikanten die producten leveren 
die nodig zijn voor het uitlezen van 
elektrische voertuigen. Bijvoor
beeld voor het bepalen van de 
‘state of health’ van accupakketten, 
het controleren van lekstromen, het 
checken van de laatste updates 
conformdeADASspecificaties,de
juiste camera afstellingen etc. 
Maar ook hefbruggen behoren 
daartoe. De traditionele hefbrug
gen, waarvoor de sectie het RAI 
Keurmerk Hefbruggen heeft ont
wikkeld dat al enkele jaren de 
 veiligheid van werknemers in auto
bedrijven moet garanderen, zijn 
namelijk vaak niet geschikt om 
EV’s auto’s op te tillen zonder het 
accupakket onder de auto te 
beschadigen. ‘We werken voort

durend aan het verbeteren van het keurmerk en pleiten er voor dat 
dit in Nederland als standaard gaat gelden.’

Vooruitblik
Vooruitkijkend stellen De Graaf en Van Eikenhorst vast dat de tran
sitienaarzeroemissieendeelektrificatievanhetvoertuigparkde
equipment sector interessante kansen en uitdagingen biedt. Verder 
vereist de integratie van controlemechanismen in de APK om inves
teringeningeavanceerdesystemen.Ditvraagtomdenodigefinan
ciëleflexibiliteitvanondernemers.DatdeAPKnuopeenseencon
trolefunctie krijgt, vinden zij niet terecht. ‘Doel van de APK is het 
wagenpark veilig en duurzaam te houden. Het doorgeven van wer
kelijke verbruiksgegevens, zoals de Europese  Commissie wil, heeft 
echter niets met voertuigveiligheid te maken. Bovendien leidt dit tot 
een ongewenste kostenverhoging van het hele APKsysteem. Dat 
kan nooit de bedoeling zijn.’ ●
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‘De APK is bedoeld om het wagenpark veilig en 
duurzaam te houden en niet als controlemiddel 
zoals de Europese Commissie wil’ 

Martijn van Eikenhorst, Sectiemanager RAI Equipment

‘Er is een structureel plan nodig om de instroom van technisch geschoolde jongeren in de auto-
sector te vergroten’



TEAM STRATEGIE, 
BELEID EN COMMUNICATIE

RAI VERENIGING
JAAROVERZICHT 2022   

   33

De relatie met de politiek, de ambtelijke top en het bedrijfsleven 
werd, mede dankzij de participatie van RAI Vereniging binnen de 
Mobiliteitsalliantie en VNONCW, volgens Team manager Jaap 
Schulerflinkuitgebreidenverstevigd.‘Metalsresultaatdatde
 relaties met de stakeholders van RAI Vereniging zijn verbeterd. 
Daarbij is onze zichtbaarheid in 2022 in de media onverminderd 
groot, en de dienstverlening aan de leden blijft op een hoog niveau.’

Strategische pijlers
Om de doelstellingen te realiseren ligt de focus van het Team voort
durend op zaken die centraal staan bij de activiteiten ten behoeve 
van de leden, namelijk: lobbywerk (zowel voor bestaande als toe
komstige wet en regelgeving, het verzorgen en beschikbaar stel-
len van marktonderzoek en marktgegevens en het realiseren van 
zichtbaarheid en een effectief netwerk.

Na de coronaperiode kon het team Strategie Beleid en Communicatie in 2022 weer op volle kracht aan de slag 
met het organiseren van aansprekende evenementen en effectieve lobbyactiviteiten voor de leden van de secties 
van RAI Vereniging die de rol en het belang van mobiliteit, bij zowel de politiek als andere relevante stakeholders, 
nadrukkelijk op de kaart zetten. 

Flinke stappen gezet om 
belangen leden maximaal  
onder de aandacht te brengen

Jaap Schuler, manager Strategie Beleid en Communicatie: ‘Werkbezoeken laten stakeholders mobiliteit echt ervaren’
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Team Strategie Beleid en Communicatie
Het Team beschikt over een brede expertise als het gaat 
omduurzaamheid,fiscaliteiten(voertuig)techniek,social
media, public affairs, marktonderzoek en woordvoering. 
Stuk voor stuk disciplines die het mogelijk maken om de 
belangen van de leden verdeeld over 9 verschillende secties 
optimaal te behartigen en hun doelstellingen te verwezenlij
ken. Hoewel de werkdruk van het Team in het verslagjaar 
hoog opliep, mede vanwege langdurige ziekte van enkele 
medewerkers, slaagde het er in om zowel de dienstverle
ning aan de leden als het vereiste kwaliteitsniveau op peil te 
houden. 
Het team bestond in 2022 uit: EricJan van de Berg, Floris 
Liebrand, Eugène Moerkerk, Monique Loose, Wout Benning, 
Britta de Graaf, Diane Westerveld, Kees Pereboom, Chris 
vanDijk,DiantoLeeflang,CarmenBreeuwerenJaapSchu
ler. In 2022 hebben ook ‘externe’ collega’s Menno Timmer, 
LiseLotte Kerkhoff, Wouter Rozema, Jorinde Bras en Max 
Veldhuis een belangrijke tijdelijke bijdrage geleverd. 

Werkbezoeken effectief middel
Via werkbezoeken op het gebied van duurzame mobiliteit heeft RAI 
Vereniging politici en ambtenaren in contact gebracht met leden. 
Dit is volgens Schuler een krachtig middel om meer begrip te 
 krijgen tussen de belangen van de overheid en onze leden. ‘Met de 
nieuwe directeur Wegen & Verkeersveiligheid van het ministerie van 
I&W Marion Smit is er een bezoek georganiseerd over stedelijke 
mobiliteit, waarbij zij zelf heeft kunnen ervaren welke soorten 
 cargobikes er de komende jaren op de markt komen.’ 
De nieuwe directeur Duurzame Mobiliteit, Petrouschka Werther, 
kwam op bezoek in Amsterdam en heeft daar verschillende aspec
ten van Duurzame mobiliteit meegekregen, waaronder de uitdaging 
op het gebied van batterijen, en de rol die werkplaatsen kunnen 
spelen bij de verduurzaming. Voor de secties Scooters en Motoren 
is er, samen met leden en ambtenaren, gewerkt aan een visie met 
als doel te laten zien welke aanzienlijke bijdrage deze tweewielers 
kunnen leveren aan een duurzame mobiliteitsmix. Schuler: ‘Ons 
Team heeft voor de sectie Personenwagens en Lichte Bedrijfs
wagens werkbezoeken georganiseerd om de dialoog aan te kunnen 
gaan met Tweede Kamerleden en ambtenaren over hoe we 
 gezamenlijk op een realistische en betaalbare manier de klimaat
doelstellingen kunnen halen. Ook werd voor de sectie Carrosserie 
NL een werkbezoek bij een lid gearrangeerd om in gesprek te 
 kunnen gaan over de mogelijke problemen die carrosseriebouwers 
ondervinden bij de introductie van de digitale tachograaf.’

Samen kom je verder
RAI Vereniging heeft, vervolgt Schuler, verder sterk ingezet op 
samenwerking met andere branches op thema’s waar de belangen 
parallel lopen. ‘De lobby om de vrijstelling van bpm voor bestel
wagens te behouden is voor de secties Personenauto’s en RAI 
 CarrosserieNL opgepakt, samen met een coalitie in VNONCW en 
MKBverband. Helaas is de vrijstelling niet behouden, maar wel 
wordt de bpm na een intensieve lobby bij het ministerie, 
 ambtenaren, media en politiek op een later moment ingevoerd en is 
het bedrag dat de overheid ophaalt via de ondernemers 500 miljoen 
lager geworden. Het laatste woord over deze maatregel is 
 overigens nog niet gezegd.’
Vorig jaar besloot het kabinet om vanaf 2030 Betalen naar Gebruik 
in te voeren. Met een maatschappelijke coalitie van ANWB, BOVAG, 
Natuur & Milieu en VNA zet de sectie Personenauto’s en Lichte 
Bedrijfswagens zich nu in om via een milieucomponent de ingroei 
van zuinige en schone auto’s te 
versnellen. En om te komen tot 
goed technologieneutraal 
beleid in de periode tot en met 
de start van Betalen naar 
Gebruik. 

Voor de samenwerking binnen 
de Mobiliteitsalliantie was 2022 
een transitiejaar na de kabinetsformatie in 2021, zegt Schuler. ‘De 
bakens zijn verzet en met een helder plan van aanpak gaan de 
inmiddels 27 organisaties in de mobiliteit aan de slag om mobiliteit 
ook bij de volgende ver kiezingen hoog op de politieke agenda te 
krijgen. Daarbij hebben wij vanuit RAI Vereniging ingezet op stand
punten die dicht liggen bij de belangen van de leden op het gebied 
van betaalbare, duurzame en veilige mobiliteit. Hiermee willen we 

onze activiteiten voor de Mobiliteitsalliantie ook dichter bij de 
besturen en leden brengen.’

Marktonderzoek/visies/standpunten
Om leden en de achterban zo goed mogelijk op de hoogte te 
 houden van actuele ontwikkelingen laat het Team Strategie Beleid 
en Communicatie regelmatig strategische studies en marktonder
zoeken uitvoeren. Een veel geraadpleegd naslagwerk betreft 
 Mobiliteit in Cijfers dat jaarlijks in twee edities ‘Auto’s’ en 
 ‘Tweewielers’ verschijnt en nu voor het eerst ook als online 
 interactief dashboard beschikbaar is. 

Versteviging netwerk
In 2022 konden eindelijk weer bijeenkomsten worden georgani
seerdwaarmeeRAIVerenigingzichprofileertalseenvande
 centrale spelers op het gebied van mobiliteit. Zo vond in juni het 
 traditionele RAI Mobiliteitsdiner plaats waar prominente gasten uit 
de mobiliteitsbranche, politiek, overheid en wetenschap aan deel
namen. Schuler: ‘Albert Heijn ontving tijdens dit uiterst geslaagde 
event ‘Het Gouden RAI Wiel’ voor de bijdrage aan verduurzaming 

van transport en logistiek in 
Nederland.’ 
Een enigszins vergelijkbaar 
 initiatief betrof, vervolgt hij, het 
goed bezochte Zero Emissie 
Truckdebat van de sectie Zware 
bedrijfswagens, waarbij RAI 
Vereniging met belanghebben
den uit het bedrijfsleven, 

 politiek en overheid de problematiek en de bottlenecks besprak van 
deelektrificatievanzwaartransport.Uitermatesuccesvolnoemt
Schuler de Mobility Shift. Dit event over de toekomst van mobiliteit, 
waaraan een kleine tweehonderd mensen deelnamen, vormt stee
vast een bron van inspiratie voor ondernemers en beleidsmakers. 
‘De Mobility Shift behoort tot een van de vele initiatieven waarmee 
RAI Vereniging haar visie op gezonde, duurzame, veilige, betaalbare 
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Alleen ga je sneller,  
samen kom je verder



en inclusieve mobiliteit uitdraagt en nadrukkelijk bij 
beleidsmakers onder de aandacht tracht te brengen,’

Aandacht voor onze standpunten
Voor het breder verspreiden van standpunten en 
visies over relevante mobiliteitsonderwerpen en 
 actuele dossiers wordt het magazine GO!Mobility en 
de daaraan gekoppelde nieuwsbrief GO!Mobility als 
effectief communicatieinstrument ingezet, benadrukt 
Schuler. ‘Ons Team biedt daarnaast ondersteuning bij 
de productie van de wekelijkse ledennieuwsbrieven 
van de secties. Ook op het gebied van sociale media 
zijn mooie stappen gezet. Zo bereiken we via LinkedIn 
meer dan 1 miljoen views en hebben we dit jaar onze 
2000ste volger van het RAI Vereniging account mogen 
verwelkomen. Op de achtergrond is er ook hard 
gewerkt aan de nieuwe website van RAI Vereniging 
die eind 2022 live is gegaan.’ ●
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