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TREND 1
KEUZEVRIJHEID:
mobiliteitskeuzes  worden  steeds  flexibeler

THEMA A: MOBILITEITSGEDRAG



ACHTERGRONDEN:

Door de toenemende bevolkingsdichtheid in steden en 
het stijgende aantal vervoersmiddelen en groeiende mobiliteit 
neemt de druk op fysieke- en milieuruimte toe.
Dit zorgt voor hogere tarieven en beperkende maatregelen
voor gemotoriseerd persoonlijk vervoer.

Jongere generaties zijn minder bereid geld te besteden aan 
het bezit van auto’s. Resultaat is teruglopend autobezit. 
Jongeren denken anders over mobiliteit en autobezit. 
Voorkeur van jongere doelgroep gaat steeds meer uit naar 
combinaties van fiets, OV en autodelen.

Er vindt een verschuiving van het bezitten van voertuigen  
naar het gebruiken van voertuigen plaats.

KEUZEVRIJHEID:
mobiliteitskeuzes  worden  steeds  flexibeler



ACHTERGRONDEN:

Mensen hoeven geen auto’s meer te bezitten om toch 
mobiel te zijn aangezien er steeds meer mogelijkheden zijn 
om op andere manieren mobiliteit op maat te regelen. 

Door slimme telecom-, ict- en automatiseringstoepassingen 
is het mogelijk een sluitende vervoersketen te realiseren. 
De techniek maakt het mogelijk complexe mobiliteitsvragen 
simpel te organiseren. Vervoerswijzen worden probleemloos 
aan elkaar gekoppeld. 

KEUZEVRIJHEID:
mobiliteitskeuzes  worden  steeds  flexibeler



ACHTERGRONDEN:

Vooral in drukke, stedelijke gebieden zullen vervoer-
deelconcepten een toenemende rol gaan spelen. 
Mensen zullen steeds meer zelf hun mobiliteitsbehoeften 
gaan invullen. Mensen zullen steeds meer een vervoermiddel 
op maat kiezen. Ze zullen hun eigen mobiliteit via internet 
en mobiele diensten organiseren. Daardoor zal er geen 
noodzaak zijn een vervoersmiddel in eigen bezit te hebben. 
Het bezit van voertuigen zal verschuiven naar het gebruik 
van voertuigen. 
Het gegeven dat mensen in toenemende mate flexibel 
gaan werken versterkt de behoefte om zelf te bepalen 
wanneer en op welke wijze mensen hun mobiliteit 
in gaan vullen. 
De opkomst van mobiliteitsbudgetten versterkt 
deze ontwikkeling.

KEUZEVRIJHEID:
mobiliteitskeuzes  worden  steeds  flexibeler





KANSEN:

De opkomst van deelconcepten opent een nieuwe markt 
voor voertuigaanbieders en voor aanbieders van totale 
mobilteitsconcepten.

Deelvoertuigen zullen door vlootbeheerders consequent 
en punctueel worden onderhouden.

Deelvoertuigen zullen door vlootbeheerders frequent 
worden vervangen.

De aanschaf van nieuwe deelvoertuigen biedt 
commerciële en afzetkansen voor alle voertuigaanbieders.

KEUZEVRIJHEID:
mobiliteitskeuzes  worden  steeds  flexibeler



UITDAGINGEN:

Brede mobiliteitsaanbieders betreden de markt en strijden  
met traditionele partijen om een beperkt marktaandeel.

Deelvoertuigen zullen (deels) in eigen beheer worden onder-
houden. Dit heeft gevolgen voor de onderhouds- en after market.

De opkomst van deelconcepten zal op de lange termijn  
de nieuw-verkopen doen teruglopen.

Comfort, gemak en kwaliteit bieden.

KEUZEVRIJHEID:
mobiliteitskeuzes  worden  steeds  flexibeler



senioren  blijven
langer  mobiel 

TREND 4
THEMA A: MOBILITEITSGEDRAG



ACHTERGRONDEN:

Nederland vergrijst. Tegelijkertijd nemen de levenskwaliteit en 
de mogelijkheden van senioren toe. De AOW leeftijd wordt 
verhoogd waardoor de arbeidsparticipatie verlengd wordt. 
Mede hierdoor blijft een grotere groep mensen langer mobiel 
dan voorheen. Zij zullen enerzijds langer zakelijk blijven reizen 
en anderzijds na hun pensionering ook sociaal-recreatieve reizen  
afleggen als gevolg van de toenemende kwaliteit van leven.

Een ander gevolg van de vergrijzing is dat een groep mensen 
met relatief gunstige reiskosten- en leaseregelingen als klant 
van de leasemarkt verdwijnt. 
Omdat een leaseauto geen vanzelfsprekendheid meer is zal 
de aanwas in deze markt teruglopen.

senioren  blijven
langer  mobiel 



ACHTERGRONDEN:

Op de consumentenmarkt betekent het dat een groep 
relatief vermogende autobezitters die punctueel is qua 
onderhoud langzaam van de (auto)markt zal verdwijnen. 

Ouderen zullen een veranderende mobiliteitsbehoefte 
houden. Zij zullen deze anders in gaan vullen. 
Zo heeft deze groep een wens naar specifiek comfort  
en kiest zij hierdoor voor andere vervoersmiddelen. 
Een significante toename van het aantal scoot- of 
brommobielen kan hier een gevolg van zijn.

senioren  blijven
langer  mobiel 





KANSEN:

Meer sociaal-recreatief vervoer leidt tot meer belasting van 
het wegennet buiten de spitsuren en minder in de spitsuren.

Er ontstaat een grotere markt voor aangepaste voertuigen.

Er ontstaat meer vraag naar scootmobielen en brommobielen.

Er ontstaat een grotere groep reizigers, en dus een grotere 
groep potentiële klanten.

senioren  blijven
langer  mobiel 



UITDAGINGEN:

De groep relatief vermogende autobezitters die punctueel is  
qua onderhoud neemt langzaamaan af.

De groep leaserijders met gunstige reiskostenregelingen neemt 
langzaamaan af, terwijl de aanwas in deze markt terugloopt.

Er ontstaat in toenemende mate concurrentie op fietspaden  
en trottoirs.

Er ontstaat een grotere groep kwetsbare verkeersdeelnemers.

senioren  blijven
langer  mobiel 



TREND 5
THEMA A: MOBILITEITSGEDRAG

MOBILITEIT  WORDT
STEEDS  SLIMMER



ACHTERGRONDEN:

Innovatie, verdere informatisering, verdere opkomst van 
de vierentwintiguurseconomie, slimme automatiserings-
oplossingen en de ontwikkelingen in de telecom- en de 
telematicasector beïnvloeden mobiliteit in de toekomst 
wezenlijk. 

Zowel binnen als buiten de sector kan hiervan 
geprofiteerd worden. Binnen de verschillende systemen 
kan onderscheid gemaakt worden tussen informatie voor 
de gebruiker (gebruikergebonden) en informatie over 
het voertuig (voertuiggebonden). 

mobiliteit  wordt 
steeds  slimmer



ACHTERGRONDEN:

De nieuwe technologieën dragen bij aan het verder 
optimaliseren van ge- en verbruik, aan het vergroten 
van de verkeersveiligheid, maar ook bijvoorbeeld aan 
efficiëntere en beter passende mobiliteitskeuzen. 

Zo wordt beter in de mobiliteits- en comfortbehoefte 
van reizigers voorzien. 

Daarnaast veranderen de nieuwe technologieën delen 
van het voertuigonderhoud, waardoor softwarekennis 
een grotere rol gaat spelen.

mobiliteit  wordt 
steeds  slimmer





KANSEN:
Slimmere en hoogwaardigere systemen dragen bij aan 
betere bereikbaarheid.

Slimmere en hoogwaardigere systemen vergroten: 
• de verkeersveiligheid 
• logistieke en transportefficiency
• de kans op succes van deelconcepten

Slimmere en hoogwaardigere systemen reduceren uitstoot.

Slimmere en hoogwaardigere systemen faciliteren slimme 
vervoerscombinaties, waarin meer plek is voor 
leenconcepten en OV.

Slimmere en hoogwaardigere systemen dragen bij aan 
betere benutting van infrastructuur.

Telematicasystemen kunnen eenvoudig een systeem van 
gestaffelde bijtelling en betalen naar gebruik faciliteren.

mobiliteit  wordt 
steeds  slimmer



UITDAGINGEN:

Telematica en informatiesystemen roept wantrouwen 
bij consumenten op in verband met o.m. privacy en 
algemeen wantrouwen naar overheid.

Er ontstaat een andere kennisbehoefte bij technisch personeel, 
omdat zij meer met software gaan werken.

Meer informatie voor de producent kan leiden tot meer 
roep om deze te delen.

Het ontwikkelen van systemen die toegevoegde waarde 
bieden aan de gebruiker.

mobiliteit  wordt 
steeds  slimmer



TREND 7
THEMA A: MOBILITEITSGEDRAG

Het  Nieuwe  Werken   
beinvloedt   
verstedelijking   en   
mobiliteitsgedrag



ACHTERGRONDEN:

In de komende jaren doet Het Nieuwe Werken haar brede 
intrede in de markt. Het Nieuwe Werken behelst werken 
los van plaats en tijd waarbij gestuurd wordt op output. 

Het Nieuwe Werken speelt enerzijds in op de andere 
gedachten van jongere generaties over wonen, werken 
en mobiliteit. Anderzijds speelt het in op de wens bij 
werkgevers om kosten te besparen door een betere 
benutting van kantoren en om te komen tot aantrekkelijker 
werkgeverschap. 

Het  Nieuwe  Werken   beinvloedt   
verstedelijking   en   mobiliteitsgedrag



ACHTERGRONDEN:

Het Nieuwe Werken heeft daarmee gevolgen voor 
gebouwen, verstedelijking, de kantorenmarkt en woonlocaties. 
Samen met de flexibilisering van het werken zorgt dat 
voor een verandering in mobiliteitspatronen. 

Binnen dit geheel past de opkomst van mobiliteitsbudgetten 
om de grotere differentiatie te kunnen faciliteren: 
aantrekkelijk voor de werknemer, administratief eenvoudiger 
voor de werkgever.  

Het  Nieuwe  Werken   beinvloedt   
verstedelijking   en   mobiliteitsgedrag



ACHTERGRONDEN:

In potentie kan bijna de helft van de beroepsbevolking 
Het Nieuwe Werken in zijn werkwijze inpassen, wat een 
significant effect kan hebben op de totale mobiliteit in 
Nederland. 

Het leidt tot andere zakelijke vervoerspatronen. 
Tegelijkertijd heeft het gevolgen voor het gebruik van 
de infrastructuur. Deze wordt vooral gelijkmatiger belast, 
in tegenstelling tot de piekbelastingen die we nu kennen. 
De opkomst van mobiliteitsbudgetten versterkt deze 
ontwikkeling. 
De opkomst van nieuwe technologieën (zie ook: trend 5) 
faciliteert deze. 

Het  Nieuwe  Werken   beinvloedt   
verstedelijking   en   mobiliteitsgedrag





KANSEN:

Het Nieuwe Werken kan leiden tot specifieke mobiliteits-
behoeften op specifieke plaatsen, wat kansen biedt voor 
deelconcepten.

Het Nieuwe Werken kan leiden tot een efficiëntere en 
betere benutting van infrastructuur.

Het Nieuwe Werken vraagt om meer deelconcepten. 
Dit biedt kansen voor leveranciers van (met name) 
tweewielers.

Minder piekbelasting reduceert files en maakt 
autorijden aantrekkelijker.

Het  Nieuwe  Werken   beinvloedt   
verstedelijking   en   mobiliteitsgedrag



UITDAGINGEN:

Verkeersintensiteiten in de klassieke daluren zullen hoger  
worden, met meer congestiekans buiten de spitsen (in plaats  
van alleen in de spits).

De (OV-)infrastructuur wordt gedurende de dag meer gebruikt. 
Dit vergt een intensievere inzet en biedt minder ruimte voor 
onderhoud en herstel.

Gebruik van meerdere modaliteiten vraagt om beter beheersen 
van de vervoersketen. 

Het  Nieuwe  Werken   beinvloedt   
verstedelijking   en   mobiliteitsgedrag



TREND 2
THEMA B: ENERGIE EN INNOVATIE

De  zoektocht   naar   
onafhankelijkheid 
van   olie   
wordt   intensiever



ACHTERGRONDEN:

De mondiale vraag naar fossiele brandstoffen stijgt. 
Deze natuurlijke voorraden zijn eindig en steeds moeilijker 
te ontginnen. Prijsstijgingen en schaarste zijn hier het logische 
gevolg van als er geen volwaardig alternatief voor olie en gas 
gevonden wordt. 
Volgens de Energy Information Administration (rekenkamer 
van het Amerikaanse ministerie van Energie) is in Europa 
het autogebruik verantwoordelijk voor 40 tot 60 procent 
van de olieconsumptie, in de VS is dit 80 procent. 
Om onafhankelijk(er) te worden van fossiele 
brandstoffen moet er intensiever gezocht gaan worden 
naar alternatieve brandstoffen en energiedragers. 
Deze zullen de komende jaren hun brede intrede doen.

De  zoektocht   naar   onafhankelijkheid 
van   olie   wordt   intensiever





KANSEN:

Er ontstaat meer vraag naar zuinige voertuigen. 

Nieuwe (kostbare) technieken zullen in kostprijs dalen.

Een toenemende vraag naar alternatieve brandstoffen en 
energiedragers verruimt de marktkansen hiervoor.

Luchtkwaliteits- en uitstootproblemen zullen gereduceerd 
worden (tot nihil).

De  zoektocht   naar   onafhankelijkheid 
van   olie   wordt   intensiever



UITDAGINGEN:

Er ontstaat een nog grotere noodzaak tot aanleg van  
een dekkende, betrouwbare laad- en tankinfrastructuur  
voor alle technieken.

Er is een risico op consumentenwantrouwen en cynisme  
jegens nieuwe technieken.

Er hoeft veel minder onderhoud verricht te worden aan  
(met name) elektrische auto’s. Hierdoor loopt de omzet  
van de after market terug.

Er ontstaat een andere kennisbehoefte bij technisch  
personeel, omdat zij meer met software gaan werken.

De  zoektocht   naar   onafhankelijkheid 
van   olie   wordt   intensiever



UITDAGINGEN:

Er ontstaat een andere kennisbehoefte bij hulpdiensten,  
daar zij met andere technieken te maken krijgen.

Er ontstaat discussie over de vraag wie  
het ‘recht op reparatie’ heeft.

Mobiliteit wordt duurder.

CO2 reductie blijft een uitdaging.

De  zoektocht   naar   onafhankelijkheid 
van   olie   wordt   intensiever



TREND 3
THEMA B: ENERGIE EN INNOVATIE

Schaarste   dwingt   
tot   innovatie



ACHTERGRONDEN:

Geconstateerd is dat de grondstoffenmarkten steeds verder 
onder druk komen te staan door de toenemende mondiale 
vraag naar en consumptie van grondstoffen en de eindigheid 
daarvan. Prijsstijgingen en schaarste zullen op de verschillende 
grondstoffenmarkten hun intrede doen. 

De sector moet daarom minder afhankelijk worden van fossiele 
grondstoffen. De druk op duurzaamheid en hergebruik neemt 
toe: producten moeten langer mee kunnen gaan en vaker 
(al dan niet voor verschillende doeleinden) gebruikt kunnen 
worden. Innovatie is meer dan eens een noodzaak. 

Schaarste   dwingt   
tot   innovatie

Bron IMF 2011 p. 31



ACHTERGRONDEN:

Naast de schaarste van grondstoffen wordt ook het gebrek 
aan ruimte een steeds groter probleem. 
Verdere verstedelijking legt druk op de beschikbare ruimte. 
Dit zal een drijvende kracht achter de opkomst van 
deelconcepten zijn (zie ook: trend 1). 
Tegelijkertijd leidt het intensievere ruimtegebruik tot een 
relatieve vergroting van uitstootproblemen (geluid, CO2

en fijnstof), waardoor het ook een drijvende kracht achter 
een zoektocht naar alternatieve brandstoffen en 
energiedragers is (zie ook: trend 2).

Schaarste   dwingt   
tot   innovatie





KANSEN:

Door eerder te kiezen voor reparatie dan voor vervanging 
ontstaan kansen voor de after market.

Door stijgende kostprijzen van brandstoffen worden 
innovaties eerder rendabel.

De druk op ruimtebeslag stuwt de opkomst van 
deelconcepten.
 
Toenemende milieuproblemen die het gevolg zijn van 
verstedelijking vergroten de kansen voor alternatieve 
energiedragers en brandstoffen.

Schaarste   dwingt   
tot   innovatie



KANSEN:

Transferia aan de rand van de stad kunnen bijdragen aan 
slimme vervoerscombinaties en efficiënt transport.

Stedelijke gebieden bieden bij uitstek kansen voor elektrisch 
vervoer, daar de afstanden hier doorgaans kort zijn.

Nieuwe stille technieken zullen er toe leiden dat 
venstertijden verruimd of afgeschaft kunnen worden.

Fabrikant blijft eigenaar van het product.

Schaarste   dwingt   
tot   innovatie



UITDAGINGEN:

Productie wordt duurder.

Belevering van binnensteden wordt steeds moeilijker.

Door langere levenscycli van onderdelen neemt het belang  
van after sales af.

Kostenstijgingen zetten marges verder onder druk.

Dichter bevolkte gebieden krijgen meer milieuproblemen.

Schaarste   dwingt   
tot   innovatie



UITDAGINGEN:

Kostenstijgingen maken mobiliteit duurder.

Innovatie vergt investeringen terwijl investeringskapitaal  
schaars is.

Door toenemend hergebruik van producten kan de  
vraag naar nieuw-verkoop afnemen.

Schaarste   dwingt   
tot   innovatie



TREND 8
THEMA C: FINANCIEEL

Druk  op  rendement
dwingt sector 
tot   andere  
verdienmodellen



ACHTERGRONDEN:

De mobiliteitssector ondergaat de komende decennia 
vergaande veranderingen. Allereerst verbetert de kwaliteit 
van voertuigen nog verder, wat de levenscyclus verlengt. 
Ook de lagere onderhoudsbehoefte van andere soorten 
voertuigen (bijv. elektrische) versterkt deze ontwikkeling. 

De groei in autogebruik neemt af, gebruik van andere 
vervoersmiddelen neemt toe. 
De vraag in de markt is vooral een vervangingsvraag, 
waarbij de markt last heeft van de structurele overproductie 
in Europa. Door een voortzettende downsizing van modellen 
nemen de omzetten in de automarkt af. 

Druk  op  rendement  dwingt  sector 
tot   andere  verdienmodellen



ACHTERGRONDEN:

Automobielfabrikanten gaan hun aanbod verbreden: 
in het verlengde van de electrificering, maar ook in 
het verlengde van het bieden van een totaal mobiliteitsaanbod, 
bestaande uit meer voertuigen dan alleen auto’s en uit meer 
producten dan alleen voertuigen. Hierbij valt te denken aan 
het aanbieden van batterijen en elektriciteit. 
Nieuwe partijen zullen zich op de markt gaan begeven. 
Gevestigde spelers zullen moeten gaan concurreren met 
uitdagers met verschillende profielen: ‘low-cost’ 
(voorbeeld: Tata), ‘technologie’ (voorbeeld BYD) en 
‘business-model’ (voorbeeld RWE). 
Daardoor neemt in de hele sector de concurrentie toe, 
ook in het after saleskanaal.

Druk  op  rendement  dwingt  sector 
tot   andere  verdienmodellen



ACHTERGRONDEN:

Allianties zullen ontstaan met energiemaatschappijen en met 
leveranciers van mobiliteitsdiensten om de consument een 
volledig pakket aan mobiliteitsdiensten te kunnen leveren in 
de toekomst, waarin OV, fietsen, scooters en deelconcepten 
zijn opgenomen.
De rol van importeurs verandert, waarbij er meer nadruk 
komt te liggen op lokale marketing en minder op fysieke 
distributie. Leasemaatschappijen en aanbieders van 
deelconcepten gaan een grotere rol in de markt spelen, 
wat een verandering aan de vraagzijde met zich meebrengt. 
Het aandeel leaseauto’s neemt naar verwachting af, dat van 
brede mobiliteitsaanbieders toe. De vraag naar technisch 
personeel met kennis van nieuwe technologieën neemt 
verder toe.

Druk  op  rendement  dwingt  sector 
tot   andere  verdienmodellen





KANSEN:

De Nederlandse markt blijft door het ontbreken van een 
dominante speler geschikt voor fabrikanten om nieuwe 
technologieën en technieken te lanceren.

De noodzaak tot andere verdienmodellen en de introductie 
van andersoortige voertuigen en andere mobiliteitsconcepten  
biedt kansen voor loyaliteitsprogramma’s.

Binnen andere verdienmodellen ontstaat meer ruimte voor 
andersoortige voertuigen zoals tweewielers.

De mobiliteitsbehoefte blijft gelijk terwijl het autogebruik 
afneemt, dit biedt kansen voor onder andere tweewielers.

Druk  op  rendement  dwingt  sector 
tot   andere  verdienmodellen



UITDAGINGEN:

Toetredende concurrenten in een markt met beperkte  
groei potentie zetten druk op marges.

Veranderende rol van importeurs zal dwingen tot het  
anders inrichten van organisaties en verdienmodellen.

Structurele overproductie zet druk op marges.

Druk  op  rendement  dwingt  sector 
tot   andere  verdienmodellen



UITDAGINGEN:

Minder onderhoud en after sales zetten verdienmodellen  
en de after market onder druk.

Zonder aanpassingen in de verdienmodellen zullen marges 
verder onder druk komen te staan.

De instroom van technisch personeel blijft achter bij  
de toekomstige behoefte hieraan.

Druk  op  rendement  dwingt  sector 
tot   andere  verdienmodellen



TREND 9
THEMA C: FINANCIEEL

betalen  naar  gebruik  
wordt  de  standaard



ACHTERGRONDEN:

In de komende jaren doen mobiliteitsbudgetten hun brede 
intrede. Daarnaast doet naar verwachting op middellange 
termijn een systeem van betalen naar (mobiliteits)gebruik 
zijn intrede. De verregaande technologische mogelijkheden 
(zie ook: trend 5) kunnen de introductie hiervan faciliteren. 

De maatschappelijke roep om het principe van de 
gebruiker betaalt ook op mobiliteit toe te passen zal dit 
proces versnellen. Het feit dat het huidige systeem van het 
belasten van mobiliteit niet houdbaar is doet dit evenzeer. 
De druk vanuit de EU om de autobelastingen te 
harmoniseren en het huidige op CO2 en vrijstellingen 
gebaseerde systeem leiden tot deze onhoudbaarheid.

betalen  naar  gebruik  
wordt  de  standaard



ACHTERGRONDEN:

De verwachting is dat een systeem van beprijzen fasegewijs 
zal worden ingevoerd, bijvoorbeeld per voertuigcategorie. 
Eén van de drijvende krachten hierachter is de EU die wenst 
dat Nederland iets aan de bereikbaarheid doet.

betalen  naar  gebruik  
wordt  de  standaard





KANSEN:

Door een eerlijk systeem van beprijzen naar gebruik in te 
voeren komen verschillende vormen van mobiliteit binnen 
het bereik van grotere groepen gebruikers.

De invoering van een systeem van beprijzen naar gebruik 
biedt kansen voor de telematicasector.

De opkomst van mobiliteitsbudgetten opent de zakelijke 
markt voor andere vervoerswijzen dan auto’s.

Betalen naar gebruik maakt belastinginkomsten 
toekomstbestendig.

betalen  naar  gebruik  
wordt  de  standaard



KANSEN:

Betalen naar gebruik maakt de aanschaf van (met name) 
auto’s goedkoper.

Gestaffelde bijtelling kan een eerste stap zijn naar betalen 
naar gebruik.

betalen  naar  gebruik  
wordt  de  standaard



UITDAGINGEN:

Een eerlijk systeem van beprijzen naar gebruik rekent 
vooralsnog op veel (maatschappelijke) weerstand.

De eerder onderzochte systemen van beprijzen naar 
gebruik zijn kostbaar en ingewikkeld.

betalen  naar  gebruik  
wordt  de  standaard



TREND 6
THEMA C: BELEID

politiek  blijft  
onvoorspelbaar,
invloed  eu  neemt toe



ACHTERGRONDEN:

De mobiliteitssector zal in de komende jaren nog meer dan 
reeds het geval is beïnvloed worden door de verschillende 
overheden. De toenemende invloed van de EU heeft 
significant effect. Zo blijft  de discussie over de Europese 
uitstoot- en verbruiksnormen (95 gram CO2/km in 2020) 
haar stempel op de industrie en de markt drukken. 

Naast deze discussie zal de sector zich in de volle breedte 
geconfronteerd zien met hogere technische, Europese eisen 
en striktere Europese regelgeving op onder andere het gebied 
van emissies van NOx en fijnstof , de luchtkwaliteit in steden 
alsmede veiligheid.  

Ook bij onderwerpen als anti-dumping, recyclebaarheid van 
grondstoffen en het gebruik van schadelijke stoffen (REACH) 
is de invloed van de EU groot. 

politiek  blijft  onvoorspelbaar,
invloed  eu  neemt toe



ACHTERGRONDEN:

Naast deze hogere eisen en richtlijnen zal de sector zich 
naar verwachting ook geconfronteerd blijven zien met 
onvoorspelbaarheid in de Nederlandse politiek. 
Vooral nationale politieke wensen zullen instabiliteit 
veroorzaken en omdat er regelmatiger dan voorheen 
‘regeringen struikelen en gevormd moeten worden’ zal er 
spanning blijven bestaan tussen overheden en bedrijfsleven. 

Een impliciete onvoorspelbaarheid in de markt blijft de fiscale 
behandeling van mobiliteit. Enerzijds streeft Europa uiteindelijk 
naar één systeem, anderzijds heeft de nationale overheid de 
belastinginkomsten nodig en heeft zij het primaat. 
Dit bijt elkaar. Vanwege de neiging van de overheid om fiscaal 
te sturen op vergroening van mobiliteit en de verschillende 
wensen tot milieuvriendelijke maatregelen zal de sector 
zich geconfronteerd blijven zien met onvoorspelbaar en 
soms inconsequent beleid. 

politiek  blijft  onvoorspelbaar,
invloed  eu  neemt toe





KANSEN:

Overheden bieden ruimte voor de sector om haar wensen 
over het voetlicht te brengen.

Innovaties kunnen in de beginfase gesteund worden door 
de overheid.

Mobiliteit blijft een onmisbare schakel voor onze 
Nederlandse economie.

politiek  blijft  onvoorspelbaar,
invloed  eu  neemt toe



UITDAGINGEN:

Overheden moeten continu gewezen worden op het belang  
van rust en stabiliteit in de markt.

De overheid is wispelturig in haar ondersteuning, waardoor  
het soms moeilijk is hierop te bouwen.

Overheden moeten gewezen worden op het belang van  
aandacht voor infrastructuur, ook als de filedruk daalt.

politiek  blijft  onvoorspelbaar,
invloed  eu  neemt toe
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