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AUTOMOTIVE PLATFORM CLAUT OP WEG NAAR MVO 2.0
Een transitie naar een circulaire economie, die waardevernietiging mini

maliseert en hergebruik van grondstoffen maximeert, vormt de basis van 

het circulair automotive platform CLAUT, een initiatief van Polyscope.  

Het bedrijf wil, in samenwerking met alle partners in de supply chain, de 

 materiaalkringloop in de keten sluiten en op basis van een circulair business 

model het proces van hergebruik, remanufacturing en recycling versnellen. 

MVO IS VERDIENMODEL VAN DE TOEKOMST 
Naar schatting tweederde van alle Nederlandse bedrijven zegt in meer of 

mindere mate aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te 

doen. Dat lijkt op papier best veel, maar soms blijven de inspanningen 

beperkt tot afvalscheiding, energiebesparing of het aanbieden van stage

plekken. Het gaat er om MVO te verankeren in het DNA van de organisatie, 

zegt Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. ‘Het mag geen 

window dressing zijn. Voor wie MVO serieus aanpakt zijn de baten op  

 langere termijn hoger dan de kosten. Sterker nog: het is het verdienmodel 

van de toekomst.’

RAI SOCIETY
Alle speerpunten van RAI Vereni

ging passeerden aan de vooravond 

van de verkiezingen tijdens het 

Nationale Mobiliteitsdebat in de 

Utrechtse Jaarbeurs de revue.
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Na een turbulente verkiezingsstrijd, die voornamelijk ging over de 
 poppetjes en waarbij de internationale discussie zich voornamelijk 
richtte op het al dan niet voortzetten van het zogeheten populisme in 
ons land, komen nu eindelijk een aantal scenario’s in beeld. Het spel 
staat spreekwoordelijk op de wagen en we kunnen het nu weer eens 
over de inhoud gaan hebben. Het is van cruciaal belang dat in het nog 
te smeden Regeerakkoord het mobiliteitsvraagstuk en de mobiliteits-
paragraaf op de juiste wijze worden geagendeerd. 
In de aanloop naar de verkiezingen heeft RAI Vereniging, als mede- 
initiator van de Mobiliteitsalliantie, al vast de piketpaaltjes geslagen 
door ervan uit te gaan dat er na de verkiezingen minimaal vier partijen 
nodig zijn om een coalitie te vormen. Al direct bij de start van de 
 Mobiliteitsalliantie – met als kernleden ANWB, TLN, NS en  
RAI Vereniging - die inmiddels 20 par-
tijen omvat, werd voorzien dat bij de 
politiek draagvlak zou bestaan om te 
luisteren naar een alliantie die in feite de 
gehele mobiliteitssector vanuit elk denk-
baar perspectief vertegenwoordigt. Om 
Nederland mobiel, bereikbaar en leef-
baar te houden levert ons mobiliteitsplan 
‘VOORUIT’ hiervoor de bouwstenen. 
Om deze langetermijnvisie nog eens 
nadrukkelijk bij de politiek op het netvlies te krijgen, organiseerde  
RAI Vereniging voorafgaand aan de verkiezingen op 9 maart bovendien 
het Nationale Mobiliteitsdebat met de zes belangrijke politieke partijen. 
Een uitstekend moment om de debaters van VVD, CDA, Groen Links, 
PvdA, D66 en SP met elkaar te laten sparren en hen te 
confronteren en te laten reageren op de oplossingen 
die de alliantie aanreikt. Tijdens het debat heb ik de 
deelnemers aangeboden om gedurende en na de 
 formatie aan te schuiven om een mobiliteitsakkoord te 
sluiten, waarbij overigens, als het aan mij ligt, stevig 
wordt ingezet op de komst van een minister voor 
mobiliteit. Daarmee gingen alle zes partijen akkoord!
Het is ook hard nodig dat het toekomstige kabinet 
met de alliantie om de tafel gaat zitten, want de 
 inhoudelijke mobiliteitsstandpunten van de politieke 
partijen lopen nogal uiteen en een grootste gemene 
deler ontbreekt. Op het gebied van bijvoorbeeld 
 verkeersveiligheid bekent vrijwel iedere partij wel 
kleur, maar telkens vanuit een andere aanvliegroute. 

Goed nieuws is dat alle politieke kleuren de fiets een warm hart 
 toedragen en willen investeren in de aanleg of het verbreden van 
fietspaden en OV-fietsen.
Een stuk lastiger wordt het bij de meer substantiële uitgaven aan 
mobiliteit. Daar lopen de partijen uiteen. De Mobiliteitsalliantie zet in 
op jaarlijks 1 miljard euro extra investeringen in bereikbaarheid. 
Eigenlijk is geen enkele partij daar toe bereid. De VVD trekt 500 mil-
joen euro uit voor infra. D66 stelt hier zelfs helemaal niets extra voor 
beschikbaar. CDA en SP komen niet verder dan respectievelijk 300 en 
200 miljoen, de PvdA 600 miljoen en Groen Links heeft 900 miljoen 
euro in het partijprogramma staan, maar wil vervolgens de auto-
mobilist zwaarder belasten. Daar valt dus nog een wereld te winnen.
Ook willen alle partijen het OV ruim baan geven. Alleen vliegen de 

plannen alle kanten op. De meningen 
verschillen sterk over Anders Betalen 
voor Mobiliteit. Met de VVD valt hier 
nog wel over te praten, zolang de 
autobelastingen per saldo niet omhoog 
gaan. Terecht, want de automobilisten 
hoesten jaarlijks met z’n allen 20 mil-
jard euro op, waarvan 7,7 miljard 
terugvloeit naar infra. Zo houdt auto-
rijdend Nederland 3 departementen 

overeind. D66 is voorstander van beprijzen, maar wil tegelijkertijd 
een spitsheffing. Dat is bij de uitvoering een lastige combinatie. CDA 
ziet niets in beprijzen, aangezien de Belastingdienst niet in staat zou 
zijn dit uit te voeren. Groen Links omarmt Anders Betalen voor 

Mobilteit met name als instrument om autorijden 
duurder te maken en de PvdA kiest er nadrukkelijk 
voor om naar gebruik te betalen om zo de files te 
reduceren, het milieu te ontlasten en de welvaart aan 
te jagen. 
Zoveel meningen zoveel zinnen. Het laat zien dat de 
Mobiliteitsalliantie dus hard nodig is. Zowel voor het 
creëren van een maatschappelijk draagvlak, als om de 
politieke verschilpunten te overbruggen. Samen met 
de politiek gaan we op weg om meters te maken en 
uiteindelijk met het toekomstige kabinet Nederland 
mobiel, leefbaar en bereikbaar te houden.

Dr. Steven van Eijck, 
algemeen voorzitter RAI Vereniging

Toekomstig kabinet kan 
aan de slag met Mobiliteitsalliantie
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‘Het is hard nodig dat het 
 toekomstig kabinet 

met de mobiliteitsalliantie 
aan tafel gaat zitten’

DR. STEVEN VAN EIJCK
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De MobiliteitsRAI is een geheel 

nieuw zakelijk platform voor alle 

professionals in de mobiliteits

branche. Tijdens de eerste editie 

ligt de nadruk op producten, 

diensten en onderhoud gericht op 

trailer, carrosseriebouw en 

inbouw van zwaar en licht weg

transport. Het uitgebreide 

 congresprogramma verrijkt, daagt 

uit en behandelt actuele vraag

stukken, nieuwe ontwikkelingen, 

trends en regelgeving.

De MobiliteitsRAI heeft de ambi

tie om vanaf 2019 en daarna door 

te groeien naar één platform waar 

alle modaliteiten, producten en 

diensten op het gebied van 

 mobiliteit vertegenwoordigd zijn. 

Door het koppelen van een drie

daagse beurs aan een volwaardig 

congresprogramma, wordt één 

moment en plek gecreëerd waar 

de mobiliteit van morgen centraal 

staat.

Het congres heeft als doel om alle 

professionals uit de mobiliteits

sector, beleidsmakers en politici 

e.a. samen te brengen en kennis te 

delen. Om het programma inhou

delijk optimaal aan te laten sluiten 

op de marktontwikkelingen, 

wordt voor de organisatie van het 

congres nauw samengewerkt met 

de sector. Daarmee wordt de eer

ste MobiliteitsRAI een waar inspi

ratiemoment voor transporteurs, 

fleetowners, logistiek dienst

verleners, verladers, chauffeurs en 

autoservice en garagebedrijven.

MobiliteitsRAI stelt de mobiliteit van morgen centraal!

De verkoop van bedrijfswagens heeft 
zich in 2016 flink hersteld. In bijna 
alle categorieën lieten de fabrikanten 
en importeurs van onder meer vracht
auto’s, bestelauto’s, aanhangwagens, 
bussen en carrosserieën een groei zien.

De economie zit in de lift. Dat is duidelijke te 

merken aan de verkoop van bedrijfswagens. 

Sinds de start van de economische crisis in 

2009 kenden de bouwers een lange reeks van 

magere verkoopjaren, maar deze periode lijkt 

definitief afgesloten.  Ondernemers investeren 

weer in de aanschaf 

van bestelwagens. 

Het afgelopen jaar 

steeg het aantal 

registraties met 

maar liefst 22 pro

cent tot 70.338 een

heden, vergeleken 

met nog 57.707 

stuks in 2015. In 

het vrachtwagen

segment ontwik

kelden de verko

pen zich met een 

plus van 15 procent eveneens positief. In totaal 

werden vorig jaar 16.187 nieuwe trucks ver

kocht, bijna 2.100 meer dan in 2015. 

De markt voor bussen liet in 2016 zelfs meer 

dan een verdubbeling zien en kwam daarmee 

uit op 799 verkochte exemplaren (+ 159%).  

De markt van opleggers en zware aanhang

wagens wist, ondanks een geringe krimp van  

1 procent in de registraties, het hoge niveau van 

2015 te handhaven en kwam uit op 13.279 voer

tuigen.  Het aantal nieuw geregistreerde lichte 

aanhangwagens toonde wel een flinke stijging 

van 9 procent. In 2016 werden 18.780 nieuwe 

lichte aanhangers geregistreerd. In 2015 waren 

dat er 17.299.  

De bedrijfswagensector is belangrijk voor de 

Nederlandse werkgelegenheid en economie. 

De branche biedt werk aan circa 40.000 werk

nemers en is goed voor een totale jaarlijkse 

omzet van circa 10,2 miljard euro.

Bedrijfswagenmarkt weer in de lift

Zero emission, drone distribution, elektrische fietsverkoop en helaas ook files. De uitdagingen en kansen voor de mobi
liteitsbranche zijn legio. De MobiliteitsRAI, een nieuw initiatief van RAI Vereniging en RAI Amsterdam speelt hier op 
in. De eerste editie van deze tweejaarlijkse beurs vindt plaats van 19 t/m 21 oktober in RAI Amsterdam. 

MobiliteitsRAI: één platform voor alle modaliteiten, producten en diensten op het gebied van mobilteit.

De vrachtwagenmarkt pluste in 2016 met 15 procent.

BRANCHE NIEUWS 

http://www.mobiliteitsrai.nl/
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“Hiermee ontstaat meer zicht op de demontage van brom en snorfiet

sen op de nu nog vrije markt. Belangrijke voorwaarde is wel dat de 

overheid sloop in eigen beheer onmogelijk maakt.”

Volgens Bruitzman moet door het verbeteren van het recyclingsnet

werk de schade aan het milieu zoveel mogelijk worden beperkt. 

 ‘Daarvoor zijn het faciliteren en informeren van demontagebedrijven, 

vergroten van het aantal inleverpunten en voorlichting aan consumen

ten de belangrijkste kerntaken. Het belang van SRN is om de mileu

belasting van een brom of snorfiets aan het eind van zijn levensduur zo 

laag mogelijk te maken. We willen daarbij bovendien een hoog 

 percentage van  hergebruik van materialen behalen.’

De SRN voorzitter vindt dat er meer zicht moet komen op een verant

woorde demontage van gevaarlijke stoffen. ‘Met het afschaffen van de 

mogelijkheid tot sloop in eigen beheer kunnen afgedankte brom en 

snorfietsen alleen nog door erkende demontagebedrijven worden 

 gederegistreerd uit het kentekenregister. Hierdoor wordt inzichtelijk bij 

welke bedrijven de afgedankte brom en snorfietsendemontage plaats 

vindt. Ongeveer zestig procent van de demontage gaat nu namelijk nog 

via de vrije, ongecontroleerde markt. Met alle gevolgen van dien. Het 

moet voor consumenten logisch worden om een oude scooter op   

 verantwoorde wijze af te voeren en niet bij het grofvuil te zetten.’

SRN wil einde sloop in eigen beheer brom- en snorfietsen

ARN-directeur Arie de Jong: “shredderafval scooters wordt in de ARN-fabriek verwerkt tot 
bruikbare grondstoffen.”

Daarmee wordt niet alleen het 

maatschappelijk draagvlak ver

sterkt, waarbij zowel de onderne

mers als de (zakelijke) reiziger 

breed zijn vertegenwoordigd, 

maar is eveneens sprake van een 

belangrijke versterking van de 

slagkracht richting de politiek.

De nieuwe partijen die het mani

fest ‘Vooruit!’ onderschrijven, en 

zich committeren aan de alliantie

doelstelling om gezamenlijk een 

nieuw, duurzaam mobiliteitssy

steem in te richten zijn: BOVAG, 

de Vereniging van Nederlandse 

Autoleasemaatschappijen (VNA), 

reizigersorganisatie ROVER, MKB 

Infra, de Vereniging voor Zakelijk 

Rijders (VZR), Qbuzz, de Federa

tie voor Historische voertuigen 

(FEHAC) en de Fietsersbond. 

De Mobiliteitsalliantie is een 

uniek, breed samenwerkingsver

band, dat werd geïnitieerd door 

ANWB, RAI Vereniging, TLN, 

NS, KNV, HTM, RET, GVB en 

Transdev vanuit een gedeeld 

gevoel van urgentie en met één 

gezamenlijk doel: Nederland 

vooruit helpen. De partijen 

 pleiten voor een geza

menlijke, integrale lange

termijnvisie op mobili

teit. Ingericht vanuit het 

perspectief van de gebrui

ker, duurzaam, met aan

dacht voor alle modalitei

ten en met optimale 

afstemming daartussen.

De komende weken wer

ken de bondgenoten 

samen verder aan de ver

dieping en concretisering 

van het manifest Vooruit! 

Ook werkt de alliantie aan 

een politieke agenda en 

wordt ingezet op verdere 

verbreding met meer 

nieuwe partijen die 

samenwerking ten aanzien van 

bereikbaarheid, leefbaarheid en 

economische groei nastreven.

Mobiliteitsalliantie breidt uit

‘Mobiliteit moet en kan anders’, luidt de boodschap aan het 
nieuw te formeren kabinet.

Bij de Mobiliteitsalliantie, het onlangs gelanceerde samen
werkingsverband van  organisaties in de mobiliteits
branche, hebben zich zeven nieuwe partijen aangesloten. 
 Daarmee groeit de alliantie tot 16 partijen. 

Patrick Bruitzman is als afgevaardigde van de RAI Vereniging, sinds 1 januari 2017, de nieuwe voorzitter van het bestuur 
van Scooter Recycling Nederland (SRN). De 48jarige manager van Kymco ziet het afschaffen van sloop in eigen beheer 
van brom en snorfietsen momenteel als een van de voornaamste taken van SRN. 
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Polyscope is wereldmarktleider op het gebied 

van zogeheten Styrene Maleic Anhydride 

(SMA) polymeren en compounds ten behoeve 

van toepassingen in de autoindustrie die een 

hoge mate van vormvastigheid en hittebe

stendigheid vereisen. De onderneming levert 

materialen voor onder andere lichtgewicht 

kunststof sunroof frames aan groot aantal 

autofabikanten, zoals VW, Renault, Ferrari, 

Bentley, Jaguar etc, maar ook aan de elektro

nica en papierindustrie. Het Limburgse 

bedrijf zegt bij monde van CEO Patrick Mue

zers maatschappelijke waarden in de bedrijfs

voering te implementeren. Dat gebeurt onder 

andere via actieve deelname en sponsoring 

van Serving The Children Of The World. 

‘Maar’, nuanceert Muezers, ‘dat is eigenlijk 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

in de klassieke zin. ‘Daar houdt ieder zichzelf 

respecterende onderneming zich op een of 

andere manier wel mee bezig. En wie dat niet 

doet, wordt er op aangesproken.’

Van lineair naar circulair
Hij maakt daarom expliciet onderscheid tus

sen het ‘old school’ MVOmodel, dat uitgaat 

van één speler in de keten en MVO 2.0, dat 

opschaalt naar een hoger niveau en de samen

werking en krachten in de hele distributie

keten bundelt om zo door gezamenlijk beheer 

van materiaalstromen de kringloop te sluiten.

Bij MVO in klassieke zin ligt het accent vol

gens hem vooral op milieuaspecten, het 

 sponsoren van locale activiteiten, welk deel 

van de winst wordt besteed aan goede doelen 

en hoe ga je met het personeel om? ‘Natuur

lijk is het binnen dat lineaire economische 

model mogelijk om als individuele speler 

groen en duurzaam te ondernemen en aan 

Het huidige economische systeem is vooral lineair. Daarbij worden grondstoffen 
 omgezet in  producten die aan het eind van hun levensduur niet of in ieder geval 

 onvoldoende terugkeren in de keten. Op langere  termijn is dat onhoudbaar.  
Een transitie naar een circulaire economie, die waarde vernietiging 

 minimaliseert en hergebruik van grondstoffen maximeert, is dus onvermijdelijk. 
Het circulair  automotive platform CLAUT, een  initiatief van Polyscope, wil in 

 samenwerking met alle partners in de supply chain, de materiaalkringloop in de 
keten sluiten en op basis van een  circulair business model het proces van 

 hergebruik,  remanufacturing en  recycling versnellen. 

CLAUT faciliteert samenwerking circulaire automotive keten 

POLYSCOPE
MET CIRCULAIR  AUTOMOTIVE  

PLATFORM CLAUT 
OP WEG NAAR MVO 2.0
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Patrick Muezers: ‘Initiatieven als CLAUT sterken de overheid 
in haar overtuiging dat de doelstelling, om in 2050 nul procent 
afval te hebben, samen met het bedrijfsleven, haalbaar zijn.’
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recycling te doen. Alleen zal het altijd als een 

‘addon’ gelden, waarbij die aanpak binnen de 

kaders van een lineaire economie als te duur 

wordt ervaren. Als je een bedrijf dat een recy

clingprogramma opstart na een half jaar zou 

vragen hoe het er mee staat, dan luidt het ant

woord al gauw dat het technisch allemaal wel 

kan, maar dat het financieel niet rond te krij

gen is omdat het te veel kost om het materiaal 

weer terug te nemen. Men kijkt dan als het 

ware met een lineaire blik naar de circulaire 

economie en ervaart dan barrières.’

Barrière doorbreken
Er is dus een ander business model nodig, met 

meerdere spelers in de keten, en met vol

doende massa, waarin alle partijen in de dis

tributieketen op basis van een grote mate van 

onderling vertrouwen en met een langeter

mijnvisie participeren, beklemtoont Muezers. 

‘Vanuit die gedachte is het CLAUT automoti

veplatform ontstaan met als doel alle partners 

in de supply chain bij elkaar te brengen om 

programmagericht te kijken op welke manier 

het mogelijk is om binnen de veranderende 

automotive wereld de waarde in de keten te 

behouden.’

CLAUT is voortgekomen uit het technisch 

project (SMA)RT van Polyscope. Daaruit 

kwam naar voren dat de financiële haalbaar

heid ervan niet paste binnen de lineaire busi

ness case. ‘De kosten om materialen vrij te 

maken uit auto’s, terug te brengen bij de fabri

kant/leverancier en vervolgens het gerecy

clede product weer tegen lagere prijzen te ver

markten, waren gewoon te hoog. Terwijl de 

overtuiging bestaat dat de waarde van een 

materiaal, onderdeel of product altijd groot 

genoeg is om terug te nemen. Alleen de eco Jan-Paul Kimmel: ‘CLAUT bundelt de krachten in de keten om zo door gezamenlijk beheer van materialen de kringloop te sluiten’

‘CLAUT 
fungeert als een 
soort databank’
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nomische kaders waarbinnen je dat doet moe

ten veranderen. De ‘value perception’ van dit 

soort stromen is laag, terwijl het rendement 

laag is. Met CLAUT willen we die barrière 

doorbreken. Daarin fungeert CLAUT als een 

soort materiaalbank, waarin de waarde van 

iedere deelnemer in de keten nauwkeurig 

wordt vastgelegd.’

Meerwaarde CLAUT
JanPaul Kimmel, die als programmamanager 

het CLAUT mede opzet, legt uit dat het plat

form verder gaat dan uitsluitend recyclen. 

‘Veranderende behoeften in mobiliteit bieden 

kansen voor nieuwe busi

nessmodellen, die de tradi

tionele automotiveketen 

radicaal zullen veranderen. 

We zullen de auto volledig 

opnieuw moeten ontwer

pen en de keten opnieuw 

organiseren. Ons platform 

omvat ook zaken als nieuwe 

materialen, hergebruik van 

onderdelen, remanufacturing, modulair 

design en nieuwe businessmodellen voor 

automobiliteit. CLAUT biedt bovendien meer 

dan uitsluitend financiële meerwaarde. Denk 

aan lagere productiekosten door optimalisatie 

en innovatie op ketenniveau, een verlaagde 

milieudruk dankzij hogere efficiëntie in mate

riaalgebruik, versteviging van de keten door 

samenwerking tussen alle ketenpartners en/

of klanten. En een stabiele productieketen 

biedt uiteraard meer continuïteit van werkge

legenheid. ‘

Twintig deelnemers
Het CLAUT platform telt inmiddels circa 20 

deelnemers. Naast toeleveranciers aan de 

automotive industrie waaronder IAC, VDL 

Nedcar, BMW, TomTom, Plalloy Plastic 

 Compounding and Colouring, nemen tevens 

servicegerichte partijen deel, zoals lease

maatschappijen en deelautoprogramma’s. 

Andere participanten zijn RAI Vereniging, 

AutomotiveNL, Rabobank, Brightlands 

 Materials Centre en ARN. ‘Gezamenlijk gaan 

we er aan werken de automotive keten, op 

basis van een circulair model en uitgaande van 

een korte, middellange, en langetermijn

visie, anders in te richten’, zegt Kimmel. ‘Dat is 

een uitdaging, want de automotiveindustrie 

ziet er in een circulaire wereld immers anders 

uit. In plaats van auto’s die gemiddeld 20 uur 

per dag stilstaan, gaat het in de circulaire 

 economie om slim ontwerpen en recyclebare 

vervoersmiddelen die de vraag naar mobiliteit 

optimaal vervullen. En dit betekent een 

 verschuiving van bezit naar het gebruik van; 

van producten naar diensten. Dus niet meer 

het leveren van het materiaal of product, maar 

de functie en de service die daar bij hoort.’

Ketenregisseur
Muezers voegt daar aan toe dat de winst van 

CLAUT gaat zitten in de nieuwe business

modellen die daar bij horen. In combinatie 

met het grotere onderlinge vertrouwen tussen 

de deelnemers moet een incentive ontstaan 

om materiaal terug te leveren in de keten. 

De eerstvolgende stap in het proces is het 

 definiëren van de rol van ketenregisseur.’

Maar hoe bijzonder is CLAUT nu eigenlijk? 

De CEO van Polyscope noemt CLAUT 

extreem uniek vanwege de context waarin het 

concept is geplaatst, namelijk een aanzet te 

geven van de regiefunctie in de keten. Boven

dien past CLAUT naar zijn mening naadloos 

in het integrale mobiliteitsplan VOORUIT 

dat de onlangs door de Mobiliteitsalliantie 

werd gepresenteerd. In dat plan dat mede op 

initiatief van RAI Vereniging tot stand kwam 

behoort het vol inzetten op duurzame en 

groene mobiliteit tot een van de pijlers.

En, besluit hij, CLAUT sluit volledig aan bij de 

doelstelling van de Nederlandse overheid om 

in 2050 nog 0 procent afval te hebben en een 

100 procent circulaire economie. ‘Sterker 

nog, initiatieven als CLAUT sterken de 

 overheid in haar overtuiging 

dat die  doelstelling in 2050, 

samen met het bedrijfsleven, 

haalbaar zijn.’

‘Er moet een incentive 
ontstaan om materiaal 

in de keten 
terug te leveren’
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De Rooy Transport, dat is gelegen 

in ’t Goy onder de rook van Hou

ten, is een typisch familiebedrijf 

dat in de jaren 60 en 70 door De 

Rooy senior werd opgebouwd. 

Aanvankelijk lag het accent op het 

binnenlandse groente en fruit

transport en plantenvervoer. Toen 

in 1982 de zonen Ad en Peter De 

Rooy de bedrijfsvoering overna

men werd het vervoer, in samen

werking met andere transpor

teurs, ook grensoverschrijdend. 

De focus ligt tegenwoordig echter 

op fijnmazige (stads)distributie, 

vertelt directeur Peter de Rooy. 

Naast de transporttak beschikt De 

Rooy tevens over een eigen gara

gebedrijf dat onderhoud en repa

ratiewerkzaamheden aan perso

nen, bestel en vrachtwagens 

verricht, en een tankstation. 

Ongemakkelijke waarheid
Volgens De Rooy is er eigenlijk 

nooit een omslagpunt geweest 

waarbij opeens werd besloten om 

maatschappelijk verantwoord te 

gaan ondernemen. ‘De verant

woordelijkheid richting de maat

schappij is er in feite altijd al 

geweest. Dat zit waarschijnlijk in 

onze genen. ’t Goy is een klein 

dorp. Dan dien je rekening met 

elkaar te houden. Het is geven en 

nemen. Daar hoort als bedrijf iets 

terugdoen voor de samenleving 

gewoon bij, vind ik.’ 

De aandacht voor het klimaat en 

het milieu is daar later bijgeko

men, oordeelt hij. ‘Dat begon in 

2007/2008 met de discussie over 

de opwarming van de aarde, als 

gevolg van de CO2uitstoot, die 

werd aangezwengeld door Al 

Gore met zijn ‘inconvenient truth. 

En aangezien in de transportwe

reld de emissie van CO2 een op 

een is gekoppeld aan het brand

stofverbruik, rees al snel de vraag: 

hoe kun je de rechtervoet van een 

chauffeur in bedwang houden?’

Het Nieuwe Rijden 
Voor Trucks
Uiteraard, vervolgt hij, werd het 

brandstofverbruik per truck wel 

geregistreerd. ‘Er werd alleen niet 

veel mee gedaan. Er was geen sys

teem om bijvoorbeeld zuinig rij

gedrag te stimuleren of te belo

nen. Dat veranderde toen we in 

contact kwamen met een partij 

die onder de naam Greendriver 

via een applicatie in staat was het 

rijgedrag te monitoren, te begelei

den, te trainen en te corrigeren én 

het brandstofverbruik per voer

tuig en per chauffeur te registre

ren. Daarmee kregen we tevens 

inzicht in de CO2uitstoot. Dat 

was voor ons feitelijk het moment 

om ‘Het Nieuwe Rijden Voor 

Trucks’ te introduceren.’

De Rooy rekent voor dat dit con

cept in het eerste jaar in 2010 al 

direct een brandstofbesparing , en 

dus een CO2reductie, van 10 pro

cent opleverde. Als gunstige ‘bij

vangst’ van Het Nieuwe Rijden 

Voor Trucks noemt hij lagere 

onderhoudskosten, minder 

gestreste chauffeurs achter het 

stuur en een per saldo lager ziek

teverzuim.

28 procent CO2-reductie
Voor het transportbedrijf vormde 

het resultaat allerminst een eind

punt, maar eerder een uitdaging 

om nog meer milieuwinst te 

bereiken. Zo werd waar mogelijk 

overgeschakeld op alternatieve 

brandstoffen als biogas, aardgas en 

elektrische tractie. Van de vijftig 

vrachtwagens rijden er inmiddels 

tien op biogas (CNG), dat een 

CO2 vermindering van 70 tot 80 

procent oplevert, en zeven op 

vloeibaar aardgas (LNG). Verder 

werd geïnvesteerd in een elektri

sche Hytruck die, op basis van een 

DAF chassis, op zelf opgewekte 

stroom rijdt. De Rooy: ‘alles bij 

elkaar opgeteld heeft dit tot effect 

gehad dat de CO2uitstoot van 

De Rooy Transport:

Behoud het goede en streef naar het betere. Met dat credo investeert De Rooy Transport uit ’t Goy 
voortdurend in maatregelen die bijdragen aan een schoner milieu. Om te voldoen aan de uitgangs-
punten die passen bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) schroomt het transport-
bedrijf, dat zelfs een transportbos heeft geplant, niet de grenzen te verleggen. Geen woorden maar 
daden luidt het devies. Een aanpak die er voor heeft gezorgd dat de CO2-uitstoot van de hele vloot in 
vijf jaar tijd met zo’n 28 procent is verminderd.

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen als missie

‘Veel transporteurs bevinden zich 
nog in de  overlevingsmodus’
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onze hele vloot sinds 2011 met 28 

procent is gedaald.’

Transportbos
Een andere unieke manier waar

mee De Rooy de uitstoot van CO2 

op een effectieve manier tracht te 

absorberen is met het achter het 

distributiecentrum aangelegde 

CO2bos. De Rooy vertelt dat zijn 

vader, op het moment dat die met 

de fruitteelt stopte, besloot om 

het terrein om te vormen tot een 

eigen bos. Gekozen werd voor 

populieren en essen vanwege de 

hout opbrengst. Verder heeft de 

onderneming, in overleg met de 

gemeente, de rondweg van Hou

ten voorzien van bomen. In totaal 

gaat het om 5 hectare bomen.

Niet zonder trots wijst De Rooy 

op de verlichting in het gebouw. 

‘Allemaal led. De energie is 

afkomstig van de 1.500 m2 zonne

panelen op het dak. Qua elektra 

zijn we geheel zelfvoorzienend.’

MVO loont
Hoe interessant is het nu eigen

lijk voor een bedrijf om maat

schappelijk verantwoord te gaan 

ondernemen. Anders gezegd: in 

hoeverre wegen de kosten op 

tegen de baten? Voor iedere 

ondernemer geldt uiteraard dat 

op enig moment de investerings

kosten worden terugverdiend, 

verduidelijkt De Rooy. ‘Alleen is 

het bij MVO wel zaak om een 

langetermijnvisie te hebben. 

Zonnepanelen plaats je voor pak

weg 20 jaar en het is niet realis

tisch om te  denken dat de kosten 

ervan zich in een paar jaar 

 terugbetalen. Het is bovendien 

belangrijk om met klanten te 

werken die MVO eveneens in 

hun vaandel dragen en die 

 beseffen dat transport een 

wezenlijk onderdeel vormt in de 

hele (productie)keten: van cradle 

to cradle. Het helpt bovendien als 

afnemers niet uitsluitend het kos

tenaspect laten prevaleren. Beide 

partijen moeten er iets aan kun

nen verdienen. Per saldo loont 

MVO. Het geeft een extra P.R 

waarde iets te kunnen bieden dat 

een ander niet kan. Sterker nog: 

steeds vaker vragen klanten er 

om teneinde aan hun eigen 

milieudoelstellingen te kunnen 

voldoen.’

Overlevingsmodus
Op de vraag of de transportwereld 

voldoende doet aan duurzaam

heid of maatschappelijk verant

woord ondernemen, antwoordt 

De Rooy dat de term duurzaam

heid zo langzamerhand aan infla

tie onderhevig is. ‘Het begint een 

containerbegrip te worden. Ieder 

bedrijf vult het op zijn eigen 

manier in. Het valt mij wel op dat 

het vaak de verladers zijn die de 

toon zetten en vervoerders dwin

gen om duurzaam, stiller en zui

niger te gaan rijden. Eigenbelang 

speelt daarbij een belangrijke rol, 

want rijden op biogas is stiller en 

schoner, en maakt het mogelijk 

om winkels in binnensteden in de 

vroege ochtend of  ’s nachts te 

bevoorraden.’

Wat dat betreft kan er naar zijn 

mening bij de transporteurs nog 

wel een tandje bij.

‘Veel transporteurs zitten na een 

aantal slechte jaren echter nog in 

de overlevingsmodus. Zij moeten 

beseffen dat de kosten uiteindelijk 

voor de baten uitgaan. Op langere 

termijn gaat Maatschappelijk  

 Verantwoord Ondernemen zeker 

geld opleveren.’

Peter de Rooy: ‘Ter compensatie van de CO2-uitstoot hebben we achter ons distributiecentrum een transportbos aangelegd.’
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Minder slecht is niet meer goed genoeg

‘Het mag geen windowdressing zijn. Voor wie 

MVO serieus aanpakt zijn de baten op langere 

termijn hoger dan de kosten. Sterker nog: het 

is het  verdienmodel van de toekomst. Ons 

MVO Trendrapport 2017 laat zien dat maat

schappelijk verantwoord ondernemen aan de 

winnende hand is. Kantelpunten zijn binnen 

handbereik.’

MVO Nederland is 12 jaar geleden opgericht 

door het ministerie van Economische Zaken 

om het midden en kleinbedrijf te faciliteren 

met maatschappelijk verantwoord onderne

men. Een veelomvattend begrip. Kort samen

gevat komt het er op neer dat binnen het 

ondernemersbeleid een uitgebalanceerde 

samenhang bestaat tussen milieu aspecten 

(planet), sociaalethische waarden (people) en 

winst (profit), waarbij de belangen van de sta

keholders én werknemers zijn betrokken. Een 

bedrijf dat ‘MVO proof ‘ is, bestaat niet, zegt 

Van der Heijden. ‘Er is namelijk geen keur

merk voor MVO. Dat komt doordat de maat

schappij voortdurend verandert en er steeds 

iets anders wordt verwacht van bedrijven. 

Wat vandaag acceptabel is, is morgen taboe. 

En wat in Nederland normaal is, is in Brazilië 

of China vreemd.’ 

Er zijn volgens haar wel richtlijnen, zoals ISO 

26000, die kunnen helpen bij het implemen

teren van MVO in een organisatie, evenals 

bepaalde certificeringen als het Fairtrade keur

merk of de Milieukeur. ‘Uiteindelijk gaat het 

er om het MVObeleid samen met de stake

holders vorm te geven. Minder slecht is wat 

dat betreft niet meer goed genoeg. Het gaat er 

om rekening te houden met milieu en mensen 

bij het nemen van beslissingen.’

Planeet als vertrekpunt
Van der Heijden omschrijft MVO Nederland 

als een netwerkorganisatie die met en voor 

bedrijven activiteiten ontwikkelt om de eco

Naar schatting tweederde van alle Nederlandse bedrijven zegt op 
meer of mindere mate aan   Maatschappelijk Verantwoord 

 Ondernemen (MVO) te doen. Dat lijkt op papier best veel, maar 
soms blijven de inspanningen beperkt tot afvalscheiding, energie-

besparing of het aanbieden van  stageplekken. Het gaat er om 
MVO te verankeren in het DNA van de organisatie, zegt Maria 

van der Heijden, directeur van MVO Nederland. 

Maatschappelijk 
Verantwoord 

Ondernemen is 
verdienmodel 

van de toekomst

Maria van der Heijden: ‘De ecologische footprint 
per Nederlander is meer dan een wereldbol’
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nomie versneld te verduurzamen. De achter

ban bestaat inmiddels uit 2.300 leden, waar

onder tal van brancheorganisaties, coöperaties 

en verenigingen (o.a. RAI Vereniging). Via al 

die partners is MVO Nederland verbonden 

met ongeveer 200.000 ondernemers. Zij stelt 

verheugd vast dat ethische argumenten steeds 

zwaarder meewegen in beleidsbeslissingen en 

dat een groeiend aantal ondernemingen 

MVOdoelstellingen hebben die zijn gericht 

op nettopositieve resultaten. ‘Vrijblijvend 

overleg maakt plaats voor actieve samenwer

kingsverbanden. Elk zichzelf respecterend 

festival durft zich tegenwoordig met duur

zaamheid te profileren. Dancefestival Mys

teryland draait op groene stroom en biodiesel, 

heeft watertappunten en serveert alleen bio

logisch vlees. Verpakt in toegankelijke formats 

dringen thema’s als voedelverspilling door tot 

de massamedia. We merken zelfs dat duur

zaamheid een leuk onderwerp is geworden 

om te bespreken bij de kapper.’

De noodzaak om klimaatneutraal en circulair 

te ondernemen is, vervolgt Van der Heijden, 

bittere noodzaak. ‘Vaak denken Nederlanders 

dat ze duurzaam bezig zijn op het gebied van 

huisisolatie, mobiliteit, reisgedrag, voedings

patroon en kleding. De realiteit is dat de eco

logische footprint per Nederlander meer is 

dan één wereldbol. Ik bedoel daarmee dat de 

gemiddelde Nederlander een dusdanig con

sumptie en afvalpatroon (lees: ecologische 

footprint) heeft, dat wanneer iedereen op de 

wereld zo’n levensstijl zou hebben, we meer 

dan één wereldbol aan aardoppervlak nodig 

zouden hebben om deze levensstijl voor 

iedereen te kunnen onderhouden. Het besef 

moet nog veel meer doordringen dat deze pla

neet het vertrekpunt moet zijn van ons han

delen. En dat begint bij bedrijven. Die zijn in 

staat om veranderingen inhoud en vorm te 

geven en zo het consumptiegedrag te beïn

vloeden.’

Disruptie nodig
Zij wijst er op dat op dit moment slechts 5 

procent van de wereldbevolking (financieel) 

in staat is om duurzame of biologische pro

ducten te kopen. ‘Ondernemingen kunnen als 

vliegwiel fungeren om een omslagpunt te cre

eren, waarbij dit percentage uiteindelijk op 

100 moet uitkomen. Daarvoor heb je disrup

tieve spelers nodig, zoals Tesla in de autobran

che. Aan hun auto’s hangt nu nog een prijs

kaartje voor de happy few. Maar zij brengen 

wel een beweging op gang die er voor zorgt 

dat we met zijn allen over pakweg tien jaar 

elektrisch rijden. Gelukkig telt ons land rela

tief veel duurzame koplopers. Ongeveer 20 

procent van alle bedrijven in Nederland 

behoort tot de voorhoede van MVO. En die 

zijn succesvoller dan een gemiddeld bedrijf.’

Matchmaking platform
De vraag waarom een onderneming zich met 

MVO zou moeten bezighouden wordt vol

gens Van der Heijden nauwelijks meer 

gesteld. ‘Wel de vraag: hoe begin ik er aan? 

Wij adviseren hen altijd eerst goed te inventa

riseren wat ze al doen. Meestal is dat meer dan 

men denkt. Soms is het beleid er al op gericht 

om mensen met verschillende achtergronden 

aan te nemen, is het bedrijfspand al energie

zuinig of werkt de onderneming al actief aan 

de gezondheid van werknemers. Vervolgens is 

het zaak om die losse activiteiten met elkaar te 

verbinden tot een integraal MVObeleid. Het 

meest effectief is om de corebusiness als uit

gangspunt te nemen voor het boeken van 

duurzaamheidswinst. Een transportbedrijf 

zou zich dan bijvoorbeeld het beste kunnen 

richten op slimme logistiek of zuinige moto

ren. Een retailer zou kunnen onderzoeken hoe 

duurzaam zijn assortiment eigenlijk is.’

MVO Nederland levert op de website www.

mvonederland.nl uitgebreide informatie, als

mede handige tools en instrumenten, om 

bedrijven daarmee te ondersteunen. Verder 

organiseert de organisatie regelmatig 

workshops en themabijeenkomsten (bijvoor

beeld over duurzaam inkopen). 

Vrij recent is zelfs een matchmaking platform 

www.futureproof.community voor duur

zame ondernemers opgezet. Bedrijven kun

http://www.mvonederland.nl
http://www.mvonederland.nl
http://www.futureproof.community
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nen hier hun uitdagingen (duurzaamheidsvragen) online zetten en 

ondernemingen die hier oplossingen voor hebben kunnen daar vervol

gens op reageren. 

Kosten en baten
Op de korte termijn zullen bedrijven ook moeten investeren in MVO, 

zegt Van der Heijden. Zonnepanelen leveren nu eenmaal niet onmid

dellijk nettobaten op, hoewel de terugverdientijd steeds korter wordt. 

Toch levert MVO vaak ook direct kostenvoordelen of een hogere 

omzet op. ‘Denk aan energiebesparing, een groeiend klantenbestand 

of minder kosten door het vervangen van leaseauto’s voor een 

 mobiliteitsbudget of OVabonnement. Op langere termijn vertaalt 

een integraal MVObeleid zich altijd terug in de vorm van meer 

 (tevreden) klanten, gemotiveerder personeel, imagowinst, een betere 

toegang tot krediet, meer innovatie, grotere betrokkenheid van stake

holders en het behoud van je ‘licence to operate’ (maatschappelijke 

acceptatie).‘

Zij adviseert ondernemingen MVO vooral integraal in hun bedrijfs

voering te verankeren. ‘Het is niet verstandig dit beleid te beperken tot 

alleen het faciliteren van thuiswerken, het scheiden van afval of het 

vervangen van gloeilampen door ledverlichting. En wacht er vooral 

niet te lang mee. Want wie dat doet is te laat en mist de boot.’

Om bedrijven bij de implementatie van MVO te ondersteunen is op de 

website een online stappenplan ‘MVO STEPS’ beschikbaar.

Do’s en dont’s
Tot besluit geeft Van der Heijden nog een paar do’s en dont’s die kun

nen helpen MVO tot een succes te maken. ‘Zorg dat er regelmatig over

leg met de stakeholders plaats vindt, betrek de medewerkers bij het 

MVObeleid en communiceer transparant over de MVObeslissingen, 

inclusief over hetgeen in het traject goed of minder goed 

gaat. Een absolute don’t noemt zij ‘windowdressing’. 

‘Gebruik MVO beslist niet om er bij de buitenwereld 

een goede sier mee te maken.’

‘Ondernemingen kunnen als vliegwiel fungeren om een omslagpunt te creëren’

‘Een MVO-proof 
bedrijf bestaat niet’
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Van verkoop product naar abonnement op prestatie

Aebi Schmidt, mondiaal marktleider op het gebied van gladheidbestrijding, legt de lat telkens weer een 
stukje hoger als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen . Veelzeggend voor de verdere 
integratie van MVO in de organisatie is dat, na het verschijnen van het eerste duurzaamheidsverslag in 
2010, direct werd besloten om het jaar daarop een maatschappelijk verslag uit te brengen. 

Aebi Schmidt neemt 
 verantwoordelijkheid voor 
gehele levenscyclus 

Een volgende stap was volgens Arjan Ester, 

directeur Nederland en België, om aan te slui

ten bij de circulaire economie om zo de kring

loop sluitend te maken. ‘Dit betekende dat 

ons business model op de schop ging en Aebi 

Schmidt voor de hele levensduur van het pro

duct verantwoordelijk blijft. Klanten sluiten 

gewoon een prestatiecontract af.’

Aebi Schmidt Nederland is onderdeel van de 

Aebi Schmidt Group, waarvan de holding 

(ASH) in Zürich is gevestigd. Met vestigingen 

in 16 landen en 7 fabrieken in Europa en 

Noord Amerika is de onderneming goed voor 

een omzet van jaarlijks zo’n 325 miljoen euro. 

In eigen land voert Aebi Schmidt voor strooi

machines de merknaam Nido en voor veeg

machines de merknaam Schmidt. Onder de 

naam Aebi worden zogeheten cultuurmachi

nes geleverd, die vooral dienst doen voor 

onder andere het onderhoud van bermen, dij

ken en taluds. Het Nederlandse hoofdkantoor 

in Holten is volgens Ester hét bolwerk van 

gladheidsbestrijding. ‘De productie en ont

wikkeling van alle strooi en sproeimachines 

die de groep verkoopt, ongeveer 1.800 per 

jaar, vindt plaats in Holten.’

Global Reporting Initiative
Het bedrijf heeft, zegt Ester, de ambitie om de 

meest duurzame partner in de branche te zijn. 

‘De negatieve impact op het milieu trachten Arjan Ester: ‘Aebi Schmidt doet alleen zaken met leveranciers die er dezelfde normen en waarden op na houden als wij’
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wij zoveel mogelijk te verminderen en de 

positieve effecten zoveel mogelijk te vergro

ten. Zo heeft Aebi Schmidt zich gecommit

teerd aan het Global Reporting Inititiative 

(GRI), een internationale standaard op basis 

waarvan het MVOniveau van een onderne

ming is af te lezen. Deze norm kent drie levels 

A, B of C en geeft handelspartners een 

betrouwbare indicatie voor het MVOdenken 

en handelen van partijen. Zo fungeert het GRI 

als een belangrijke leidraad voor aanbestedin

gen van de overheid. Toen de Rijksoverheid 

zich in 2008/2009 ten doel stelde om in 2012 

een 100 procent duurzaam inkoopbeleid na te 

streven, moest men immers wel over goed 

vergelijkingsmateriaal kunnen beschikken bij 

aanbestedingen. 

Social Return
Ester: ‘En aangezien gemeenten, provincies 

en het Rijk verantwoordelijk zijn voor circa 

80 procent van de omzet van Aebi Schmidt, 

was het dus logisch om op de GRI 

prestatieladder positief uit de bus te komen. 

Toen wij acht jaar geleden de MVOinspan

ningen voor het eerst gingen inventariseren, 

bleek de uitkomst al direct op niveau B uit te 

komen. Ga je een stap verder in het 

MVOdenken dan komen al snel zaken als 

Social Return on Investment (SROI) om de 

hoek kijken. De overheid stelt dan als 

 voorwaarde dat een bepaald percentage van 

de contractsom aangewend wordt om  

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

aan werk (ervaring) te helpen. Meestal gaat 

het om 5 procent van opdrachtsom.’

In de praktijk komt het er dan op neer, 

 vervolgt hij, dat bij een order van 1 miljoen 

euro 50.000 euro aan aantoonbare Social 

Return moet worden besteed. ‘Dat kunnen 

verschillende toepassingsmogelijkheden zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan de inzet van WAJONG 

medewerkers, langdurig werklozen inpassen 

in het productieproces, het bieden en 

 begeleiden van stageprojecten of het aan het 

werk helpen van meer ouderen (50 plussers). 

De mogelijkheden zijn legio en voor ons 

 vanzelfsprekend. Zelf passen wij meerdere 

vormen toe.’

Global Code of Conduct
Ook wijst Ester er op dat Aebi Schmidt alleen 

zaken doet met leveranciers die er dezelfde 

normen en waarden op na houden die in de 

‘Global Code of Conduct’ van de gladheidbes

tijdingsspecialist staan. ‘Deze gedragscode 

moet er voor zorgen dat iedereen die voor ons 

werkt dit op ethische wijze doet en zich houdt 

aan de wet en regelgeving.’

Ontzorgen
Het beleid is er, benadrukt de directeur, in 

toenemende mate op gericht om verantwoor

delijkheid in de hele keten te nemen. ‘We wil

len met innovatieve, technisch hoogwaardige 

producten en een hoogwaardige service orga

‘Het beleid is er op gericht om verantwoordelijkheid in de hele keten te nemen’
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nisatie het verschil maken. Het contact met de 

afnemer eindigt niet bij het afleveren, maar 

begint dan feitelijk pas. Aebi Schmidt helpt 

hen met het bepalen van de meest efficiënte 

strooiroutes, het optimaal afstellen van de 

machines (minder gebruik van strooizout, 

minder milieubelasting etc.). En Holten 

beschikt over een eigen trainingscentrum om 

klanten op te leiden en hen zelfs slipcursussen 

aan te bieden.’

Sluiten kringloop
Een geheel nieuw element in de dienst

verlening gericht op het maximaal ontzorgen 

is dat de klant voortaan niet meer hoeft te 

investeren in machines of producten, maar 

een abonnement afsluit op het resultaat. Dit 

houdt in dat Aebi Schmidt gedurende de 

gehele levensduur de verantwoordelijkheid 

voor het product neemt en ervoor zorgt dat dit 

tot het einde van de contractperiode in stand 

wordt gehouden om het daarna weer terug te 

nemen. ‘Daarmee snijdt het mes aan twee 

kanten: het dwingt ons als producent om niet 

alleen een kwalitatief goed product te bouwen 

maar ook rekening te houden met het einde 

van de levensduur van een machine (de kring

loopketen wordt gesloten) Ik zeg 

altijd: MVO is een werkwoord. Het 

gaat er om continu scherp te blijven 

en processen te verbeteren.’

Tijdens de ReinigingsDemoDagen die RAI 

Vereniging op 31 mei en 1 juni in Lelystad 

organiseert presenteert Aebi Schmidt 

Nederland als primeur een tweetal voertui-

gen die nog efficiënter werken en minder 

belastend zijn voor het milieu.

Zo is voor Rijkswaterstaat een nieuwe cala-

miteitenmachine ontwikkeld. Deze Nido 

Lavastorm is een combinatie-machine die 

niet alleen voor calamiteiten, maar ook 

voor reguliere gladheidbestrijding inzetbaar 

is. Deze zware vracht wagen heeft een 

sneeuwploeg, een krachtige rolbezem en 

een speciale sproeimachine. Het voertuig is 

bestemd voor het verwijderen van ijslagen 

die ontstaan in drukke  verkeerssituaties en 

is bovendien probleemloos aan te sluiten 

op de bestaande infrastructuur bij 

 Rijkswaterstaat.

Een andere noviteit betreft een strooi/

sproeicombinatie die in staat is het dooi-

middel in verschillende verhoudingen van 

zout- en zout oplossingen op de weg te 

brengen. Met als grote voordeel dat altijd 

een optimale verhouding tussen zout en 

sproeimiddel mogelijk is.

www.reinigingsdemodagen.nl

Primeurs Aebi 
Schmidt op  
Reinigings -
Demo Dagen

‘Het beleid is er op gericht om verantwoordelijkheid in de hele keten te nemen’
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Na een zorgvuldige selectie heeft de jury, onder leiding van voorzitter Jan 

Peter Balkenende, de winnaars gekozen in de drie categorieën van de 

Automotive Innovation Award. In de categorie Services won TomTom 

‘On Street Parking’ voor het makkelijk vinden van een vrije parkeerplaats. 

De winnende innovatie in ‘Challenging Concepts’ viel toe aan Dutch Green 

Carbon voor het recyclen van autobanden. In de categorie ‘Technology’ 

ging de award naar NXP Semiconductors met de Radarchip waarmee een 

belangrijke stap wordt gezet in autonoom autorijden. De innovaties van de 

Automotive Innovation Award tonen naar de mening van Balkenende in 

de tijd van disruptie en een veranderende mindset rondom mobiliteit aan 

dat de Nederlandse automotive sector bruist. Hij zei trots te zijn op de 

winnaars. ‘Met hun innovaties helpen zij Nederland vooruit en zij maken 

duidelijk dat Nederland als kennisland voorop loopt in Europa. Dat moe-

ten we blijven uitdragen.’

Anton de Grauw van NXP Semiconductors (rechts naast Balkenende) 

liet in een reactie weten het fantastisch te vinden om te zien dat vanuit het 

niets de Radarchip is gebouwd tot wat het nu is. ‘Deze innovatie zal 

wereldwijd bijdragen tot veiliger verkeer en in Nederland tot meer werk-

gelegenheid.’ Jan Maarten de Vries van TomTom (tweede van rechts) 

zei supertrots te zijn. ‘We krijgen weleens de vraag of we over vijf of tien 

jaar nog bestaan. Het winnen van deze award is het bewijs dat TomTom 

alive and kicking is.’ Volgens Jan Driessen van Dutch Green Carbon 

(uiterst rechts) gaat het bedrijf een kwart van Nederland in carbon omto-

veren door de traditionele bandenstroom circulair te maken. ‘Met het win-

nen van de Award hebben we een belangrijke eerste stap gezet.’

Naast de drie winnaars is er voor het eerst dit jaar een aanmoedigingsprijs. 

Die ging naar Solar Team Eindhoven met de Zonneautofamilie Stella, 

een gezinsauto op zonne-energie die ook als energieopslagcentrale dient. 

De prijs werd in ontvangst genomen door twee studenten van de TU 

Eindhoven (links naast Balkenende).

Winnaars Automotive Innovation Award 

Alle speerpunten van RAI Vereni-

ging passeerden aan de vooravond 

van de verkiezingen tijdens het 

Nationale Mobiliteitsdebat in de 

Utrechtse Jaarbeurs de revue. Het 

door de Mobiliteitsalliantie georga-

niseerde debat plaatste de belang-

rijkste mobiliteitsonderwerpen in 

de schijnwerpers en zette de poli-

tiek op scherp.

Een zestal Parlementariërs bond, 

onder de regie van BRN-presenta-

tor Rens de Jong, met elkaar de 

strijd aan over de wijze waarop 

Nederland bereikbaar moet blij-

ven. Over een ding waren alle aan-

wezige politieke partijen het eens: 

er moet een mobiliteitsakkoord 

komen om Nederland bereikbaar 

te houden. Een van de centrale 

stellingen luidde: ‘een volgend kabi-

net moet jaarlijks tenminste 1 mil-

jard euro extra investeren in de 

bereikbaarheid van Nederland. 

Geen enkele partij zei daar toe 

bereid te zijn. Groen Links haalde 

bij monde van Huib van Essen 

met een bedrag van 900 miljoen 

nog het meeste uit de kast. De 

partij wil dit geld echter met name 

inzetten voor spoorvervoer en 

betere fietsbereikbaarheid en het 

autoverkeer afremmen door te 

bezuinigen op wegen. D’66 wil 

zelfs niets extra investeren in 

bereikbaarheid, liet Salima Bel-

hai weten. Het kost de samenle-

ving namelijk al 3 miljard om met 

zijn allen in te file te staan. ‘Wij wil-

len de files met 40 procent redu-

ceren door betalen naar gebruik in 

te voeren.’ De VVD trekt in haar 

programma 500 miljoen extra uit 

voor infrastructuur en wil hiermee, 

zei Barbara Visser, prioriteit 

geven aan onderhoud van wegen, 

nieuwe verbindingen en aan 

slimme oplossingen, zoals truck 

platooning. Eric Smaling (SP) en 

Martijn van Helvert (CDA) 

kwamen niet verder dan respectie-

velijk 200 en 300 miljard euro, ter-

wijl Attje Kuiken (PvdA) volgens 

het partijprogramma 600 miljoen 

euro beschikbaar zei te hebben 

voor onder meer snelle busverbin-

dingen en zelfrijdende en elektri-

sche voertuigen.

Nationaal Mobiliteitsdebat zet politiek op scherp

RAI SOCIETY
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Carrosseriefabriek Willemsen in Tiel trad 

onlangs op als gastheer voor de brainstormses-

sie  ‘De toekomst en uw bedrijf!’ die werd geor-

ganiseerd door RAI CarrosserieNL en SLIM 

Vooruit. SLIM Vooruit helpt ondernemers hun 

doelen te realiseren.

Negen ondernemers in de carrosserie-

bouwbranche kwamen bijeen om met 

elkaar van gedachten te wisselen over de 

toekomst van de branche en hoe zij 

daarop kunnen inspelen. De brainstorm 

verliep aan de hand van drie thema’s: 

markt,   toekomst en bedrijf. Roelof de 

Haan en Tom van Steijn (RAI Carros-

serieNL) en Bouke van der Heiden en 

Jan van den Berg (SLIM Vooruit) waren 

hierbij aanwezig om input te geven.

De markt is aan verandering onderhevig en laat 

diverse verschuivingen zien. Zo stijgt het markt-

aandeel van de Duitse trailerbouwers jarenlang 

ten koste van de Nederlandse bouwers en wor-

den bij carrosseriebouwers steeds meer kant en 

klare laadbakken verkocht. Naast diverse bedrei-

gingen zijn er ook kansen aanwezig, zoals export 

van specials en service en onderhoud.

In het blok ‘toekomst’ deel-

den de ondernemers hun 

visie op o.a. specialiseren, ver-

breden en bedrijfsopvolging. Stijn Heijs van 

Henra Aanhangwagens gaf bijvoorbeeld aan dat 

zij van hun zwakte, hun sterkte hebben gemaakt. 

Een strategische keuze om verdergaand te spe-

cialiseren en de kwaliteit van het personeel opti-

maal te gebruiken. Van standaard aanhangwa-

gens in een serie verkopen aan bouwbedrijven 

in een krimpende markt naar het verkopen via 

een landelijk dealernetwerk met 

lichte aanpassingen op maat. 

Bewust stilstaan bij de toekomst 

van het bedrijf is volgens Peter 

Wester van Bevako erg belang-

rijk. Juist omdat bij het verkopen 

van het bedrijf er wel iets over te 

nemen moet zijn. Vaak genoeg 

steunt het bedrijf op de ondernemer 

alleen en is de waarde van de onder-

neming praktisch nihil.

In het derde blok ging  Bouke van der 

Heiden in op hoe een bedrijf komt tot 

strategische keuzes. Zijn advies: bepaal 

eerst je visie en maak bijvoorbeeld een 

sterkte-zwakteanalyse (SWOT) om inzicht te 

krijgen. Je hebt immers inzicht nodig om de visie 

te kunnen realiseren. Visie geeft houvast! Later 

dit jaar zal opnieuw een vergelijkbare brain-

stormsessie voor leden van RAI CarrosserieNL 

plaatsvinden om hen slim vooruit te helpen.

Hoe werkt het Europese lobbytraject? Welke 

mobiliteitsonderwerpen staan er in Brussel op 

de agenda? En in welke mate beïnvloedt de 

Europese besluitvorming de bedrijfsvoering van 

individuele ondernemingen? Stuk voor stuk 

zaken die tijdens het werkbezoek van de JCG 

Business Club van RAI Vereniging aan het Euro-

pees Parlement, uitgebreid aan bod kwamen. 

Zo’n 15 jonge managers namen deel aan de bij-

eenkomst die, onder leiding van Ilse Bartels 

(eventcoördinator) en Martijn van Eiken-

horst (sectiemanager RAI Equipment Platform/

Scooters/Motoren) van RAI Vereniging, startte 

bij het kantoor van VNO-NCW in Brussel. 

Deze vestiging behartigt de belangen van het 

Nederlandse bedrijfsleven in de EU door inten-

sieve contacten te onderhouden met de Euro-

pese Commissie, het Europees Parlement, de 

Permanente Vertegenwoordiging van Neder-

land bij de EU, BUSINESSEUROPE, de inter-

nationale vakbeweging en de media. Daarnaast 

volgt en analyseert VNO-NCW Brussel de 

 ontwikkelingen in de 

Eu ropese politiek voor 

eigen leden, waaronder 

RAI Vereniging, op de 

voet en opent waar 

nodig deuren.

Daarna konden de 

deelnemers een kijkje 

nemen in de keuken 

van het Europees Par-

lement. Evelien Alblas en Witte Alexan-

der Wijsmuller, beiden beleidsmedewerkers 

van Europarlementariër Cora van Nieuwen-

huizen (VVD), leidde, nog enigszins in een 

euforische stemming vanwege de verkiezings-

overwinning, het gezelschap rond. Uiteraard 

ontbrak een bezoek aan de grote vergaderzaal, 

die plaats biedt aan alle 751 leden van het Euro-

pees Parlement niet en werd uitgebreid uitleg 

gegeven over de werking en de procedures die 

het EP volgt en hoe die uiteindelijk uitmonden in 

wet- en regelgeving.

Brusselse lobby

Slim vooruit 
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Onbemand rijden komt in de Metreopoolregio Rotterdam 
Den Haag (MRDH) in een nieuwe fase nu de Parkshuttle, 
een volautomatische people mover, vanaf 2018 ook auto
noom over de openbare weg tussen het andere verkeer 
gaat rijden.

Volgens de Utrechtse ontwikkelaar 2getthere en de gemeente Capelle 

aan den IJssel is dit het eerste systeem op de openbare weg waarbij geen 

safety driver of steward in het voertuig aanwezig zal zijn.

In november besloot de Metropool

regio Rotterdam Den Haag (MRDH) 

al om de concessie van vervoersmaat

schappij Connexxion te verlengen tot 

eind 2018. De gemeente Capelle sprak 

toen samen met 2getthere de ambitie 

uit om het huidige systeem te ver

nieuwen, de Parkshuttle over de 

openbare weg te laten rijden en de 

route uit te breiden. 

De route van de Parkshuttle wordt 

doorgetrokken naar de voet van de 

Van Brienenoordbrug en moet daar 

een aansluiting krijgen op de waterbus. Deze verlenging maakt ook 

deel uit van het regionaal investeringsprogramma van de Metropool

regio Rotterdam Den Haag.

Naast de verlenging van de route is het de bedoeling om op het Rivium 

ook elektrische deelfietsen aanbieden en alle vervoersvormen als auto, 

fiets, waterbus, Parkshuttle en metro goed op elkaar te laten aansluiten, 

zegt Wethouder Verkeer en Vervoer Dick van Sluis van Capelle aan den 

IJssel. ‘Zelfrijdend vervoer maakt straks echt integraal onderdeel uit 

van de vervoersketen en is niet meer alleen een ‘last mile’oplossing 

om van metrostation Kralingse Zoom 

naar Rivium Businesspark te reizen.’

Op dit moment vervoert de Parkshuttle 

dagelijks ruim 2.400 passagiers zonder 

tussenkomst van een chauffeur. Als het 

aan de gemeente Capelle ligt worden dat 

er veel meer. Van Sluis: ‘We verkennen 

ook de mogelijkheden om op korte ter

mijn de Parkshuttle naar de Erasmus Uni

versiteit door te laten rijden. Door deze 

uitbreiding van de route en de aansluiting 

op vervoer over water verwachten we een 

flinke groei in aantal passagiers.’

Team FAST, het studententeam van 
de Technische Universiteit Eindho
ven (TU/e), ontwikkelde eerder al 
een schaalmodel dat op mierenzuur 
(een vloeibare waterstofdrager) kan 
rijden. Het team is nu bezig dit sys
teem op te schalen om zo een 12 
meter elektrische stadsbus van VDL 
Bus & Coach op mierenzuur te laten 
rijden. 

Team FAST onderzoekt met verschillende 

partijen, zoals Hamer, de mogelijkheden om 

een tankinfrastructuur voor mierenzuur op te 

zetten. De eerste rit met de elektrische VDL 

bus, die door het studententeam wordt voor

zien van een range extender, staat gepland op 6 

juli. Mierenzuur is een vloeibare waterstofdra

ger die gemaakt wordt door waterstof aan 

koolstofdioxide te binden. En aange

zien mierenzuur een vloeistof is, is de 

energiedichtheid vergeleken met 

waterstof twee maal zo hoog. Het 

belangrijkste voordeel is echter de 

infrastructuur. Het is namelijk moge

lijk voor mierenzuur gebruik te maken 

van de bestaande tankinfrastructuur. 

Er zijn slechts minimale aanpassingen 

nodig, zoals het vervangen van de 

slangen en het opnieuw coaten van de 

tanks. Dit zorgt ervoor dat de transitie 

naar duurzaam en veilig rijden op deze vorm 

van rijden op waterstof snel en tegen relatief 

lage kosten kan verlopen, zegt Max Aerts, 

teammanager van Team FAST. ‘Voor de prijs 

van een waterstoftankstation kun je zo’n 

 zestig bestaande tankstations ombouwen naar 

mierenzuur.’

Na de presentatie van de elektrische VDL bus 

op mierenzuur is het volgens hem de bedoe

ling om te starten met drie pilotprojecten met 

voertuigen die mierenzuur met behulp van 

een brandstofcel omzetten in elektriciteit: OV 

bussen, trucks van een transportbedrijf en 

pakketbusjes van een postvervoerder.

Eerste elektrische stadsbus op mierenzuur

Zelfrijdende Parkshuttle gaat openbare weg op

eco-trends

Elektrische VDL bus met range extender op mierenzuur.

Autonoom rijden komt in Metropoolregio Rotterdam Den Haag in een nieuwe fase
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De Volvoconcepttruck is 
het eerste hybridevoertuig 
van Volvo Trucks voor 
internationaal transport. In 
combinatie met de andere 
verbeteringen levert deze 
truck een totale reductie in 
brandstofverbruik en 
CO2uitstoot op van rond 
de 30 procent. 

Volvo Trucks onthulde de 

 Volvoconcepttruck in mei 2016 

en heeft het voertuig nu verder 

ontwikkeld en verbeterd. De 

nieuwe versie wordt niet alleen 

gekenmerkt door verbeteringen 

in aerodynamica, rolweerstand 

en gewicht, maar beschikt ook 

over een hybride aandrijflijn: een 

van de eerste in zijn soort voor 

zware trucks voor de lange 

afstand.

De hybride aandrijflijn werkt met 

het terugwinnen van energie op 

afdalingen die steiler zijn dan één 

procent, of wanneer er wordt 

geremd. Speciaal voor de hybride 

aandrijflijn is een verbeterde uit

voering van ISee ontwikkeld, 

een soort automatische piloot die 

het schakelen overneemt en 

 o  ptimaal gebruik maakt van de 

hellingen. Het systeem analyseert 

de te volgen route en bepaalt 

 vervolgens de meest zuinige en 

efficiënte keuze tussen de    

diesel en de elektromotor en de 

optimale gebruikstijd van de 

 herwonnen energie. 

Bij langeafstandstransporten zal 

de hybride aandrijflijn er naar 

schatting voor zorgen dat de ver

brandingsmotor gedurende 30 

procent van de rijtijd wordt uit

geschakeld. Dit bespaart 5 tot 10 

procent brandstof. Het is ook 

mogelijk om 10 kilometer lang 

geheel in elektrische modus te 

rijden.

Volvo-concepttruck bespaart 30 procent brandstof

Met de Super Commuter+ wil Trek 
Benelux forensen een serieus alterna
tief bieden om de auto in te ruilen 
voor een fiets. 

Dankzij een krachtige accu met een maximale 

ondersteuningssnelheid van 45 km/u is deze 

speed pedelec in staat middellange 

woonwerkafstanden comfortabel en fileloos 

te overbruggen. Gebruikers die met de Super 

Commuter+ een traject van 15 kilometer met 

met een gemiddelde snelheid van meer dan 30 

km/u afleggen, zijn volgens Trek binnen 30 

minuten op hun werk. Henk Nienhuis, 

 product manager van Trek Benelux, laat weten 

dat de Super Commuter+ beschikt over de 

krachtigste elektrische aandrijving en dito accu 

die op dit moment bescgikbaar zijn, namelijk 

een Bosch Performance Speed 350 watt motor 

en een Bosch 500 Wh accu, die afhankelijk van 

de ondersteuning, een bereik heeft tussen de 

40 en 150 kilometer. Dat er voor de ebike in 

het algemeen een goede toekomst is weggelegd 

lijkt evident. De grote vraag is of dit ook geldt 

voor het segment van de speed pedelec. Op 

papier lijkt de potentie van de snelle ebike, 

waarvan er in ons land vorig jaar ongeveer 400 

exemplaren zijn verkocht, in ieder geval groot.

Om de kansen van de speed pedelec beter in 

kaart te brengen organiseerde Trek Benelux bij 

de presentatie van de Super Commuter+ een 

ronde tafelgesprek met een aantal partijen, 

waaronder de Fietsersbond, ANWB,  

RAI Vereniging, VVN en vertegenwoordigers 

van de gemeente Harderwijk (wethouders en 

politie), waar het hoofdkantoor van Trek 

Benelux is gevestigd. Centraal stond de vraag 

in hoeverre nieuwe regelgeving een bedrei

ging of een zegen is voor de toekomst van de 

snelle ebike. Alle aanwezigen waren het er 

wel over eens dat, nu de speed pedelec per 

januari 2017 van het fietspad naar de weg is 

verbannen en er voor deze fiets een helm

draagplicht is ingevoerd, dit een remmend 

effect heeft op de verkopen. Vastgesteld  

werd dat zowel bij de handhavers (politie)  

als bij weggebruikers nog veel onduidelijkheid 

bestaat over de positie van de speed pedelec 

op de openbare weg en dat er qua 

 (consumenten)voorlichting nog veel werk 

aan de winkel is. 

Werkpaard voor fietsforens

Volvo-concept hybridetruck voor internationaal transport

Super Commuter+, Speed e-bike van het jaar 2017
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The Stainless Steel Body
Is het een ligfiets, een onderstel van een auto of een prototype van een soort vliegtoestel waaraan de vleugels nog ontbreken? 

De Amerikaan Don Potts, die in 1936 in San Francisco werd geboren, volgde een opleiding als  graficus, schilder en beeldhouwer en 

raakte, nadat hij een tijdje in een fabriek werkte waar raketten werden  gemonteerd, gefascineerd door bepaalde aspecten van de 

mechanica. Dit leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van zijn zogenaamde ‘automobielprojecten’, waarvan dit voertuig voor zeep-

kistrennen, zoals afgebeeld in het jubileumboek ‘Voertuigen van de Verbeelding’ van RAI Vereniging, een voorbeeld is. De charme 

van Potts automobielprojecten berust niet in de laatste plaats op hun uiterlijk. Zijn vreemde machines herinneren zowel aan de 

 eerste vliegtoestellen als aan de moderne ligfietsen. 

GO!

RAI vintage
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In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn 

bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Ard Romers, 

Directeur VDL Bus & Coach Nederland bv.

Wat is uw favoriete vervoermiddel?

Voor ontspanning gebruik ik meestal de fiets. In het weekend met de 

mountainbike door de bossen en doordeweeks voor de korte stukken in 

de stad. Voor het woonwerkverkeer is de auto voor mij praktischer.

Maar mijn absolute favoriet op dit moment is natuurlijk de elektrische 

stadsbus. Sinds december 2016 is het voortaan mogelijk om zonder uit

stoot en comfortabel door Venlo, Maastricht of Eindhoven te reizen 

met elektrische bussen van VDL. 

Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid 

in Nederland?

Goed voor dit moment, alleen betwijfel 

ik of we met de huidige aanpak ook de 

mobiliteitsbehoefte van de toekomst 

aan kunnen. Het totale vervoer in 

Nederland zal drukker worden door 

 bijvoorbeeld een positieve ontwikkeling van de economie en meer 

immigratie. Er zullen dus meer maatregelen genomen moeten worden 

om te voorkomen dat de Nederlandse wegen dichtslibben. 

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

Maak meer gebruik van de technische mogelijkheden. En dan bedoel ik 

niet rekeningrijden, maar wel bijvoorbeeld platooning of (aspecten 

van) autonoom rijden voor zowel vracht als personenauto’s. Dit levert 

een veel efficiënter gebruik van het beschikbare asfalt op. Daarnaast zal 

het de chauffeur helpen om rijden nog veiliger te maken. Verder zou ik 

graag eens met betrokken partijen willen kijken naar een modernise

ring van het aanbestedingssysteem voor openbaarvervoersconcessies. 

De ontwikkeling van de techniek rond zero emissie en autonomie gaat 

op dit moment enorm snel. Binnen concessies moet daar meer gebruik 

van gemaakt kunnen worden. En om er optimaal gebruik van te 

 kunnen maken moeten de verschillende partijen in de keten (opdracht

gever, vervoerder en leverancier van vervoerssystemen) nog intensie

ver kunnen samenwerken.

Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoersal

ternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers?

Het kan nooit genoeg zijn. Als het gaat om OV moet er dan ook continu 

aandacht zijn voor het verbeteren van efficiency en het verlagen van de 

gebruiksdrempels. Extra aandacht voor oplossingen voor “the last 

mile” zal helpen om meer mensen te verleiden het openbaar vervoer te 

gebruiken.

Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het 

werk te laten staan?

Ik zou wel willen, maar de extra tijd die het me zou kosten houdt me 

tegen. Mijn reisafstand met de auto is ruim 30 km en dat kost me onge

veer 25 minuten. Volgens GoAbout kost het alternatief met het open

baar vervoer me ongeveer 1 uur en 25 minuten. 

Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen?

Ik zou graag met Fleur Gräper (D66), die in het IPO de portefeuille 

mobiliteit behartigt, verder praten over modernisering van het aan

bestedingssysteem van openbaarvervoersconcessies. Het bestuurs

akkoord rond de invoering van zero emissie busvervoer geeft hier alle 

aanleiding toe.

Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit?

Om te beginnen veel schoner. Niet alleen zal het grootste deel van de 

openbaarvervoerbussen dan zero emissie zijn, maar ook personen

auto’s, stadsdistributie en scooters zullen minder of geen uitstoot van 

CO2 meer genereren. Daarnaast zullen technische hulpmiddelen een 

nog grotere rol spelen om de flow in onze mobiliteit te verbeteren en 

het aantal verkeersslachtoffers te verlagen.

 

Ard Romers
‘Ik zou het aanbestedings-
systeem voor open baar-
vervoers concessies willen 
 moderniseren’

uitgesproken
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Het aantal personenauto’s is vorig jaar toe-

genomen tot bijna 7,2 miljoen eenheden. In 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en 

Eindhoven staan in totaal ruim 

750.000 auto’s geregistreerd. 

Deze gemeenten zijn geza-

menlijk goed voor een 

tiende van alle personen-

auto’s in ons land. 

Het aantal auto’s in een 

gemeente zegt weinig 

over het autobezit per 

huishouden. Vaak is de 

verhouding juist omgekeerd 

evenredig: in steden met een 

relatief groot wagenpark zoals 

Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ligt het 

aantal auto’s per huishouden juist onder het 

 landelijk gemiddelde. Sterk stedelijke gemeenten 

hebben volgens het CBS gemiddeld een laag aan-

tal personenauto’s per huishouden in vergelijking 

met dun bevolkte gebieden, omdat voorzienin-

gen zoals winkels, werk en open-

baar vervoer in drukke steden 

zich vaak dichtbij bevinden 

en een auto minder nodig 

is. In de sterk verstede-

lijkte gemeenten 

Amsterdam, Delft, 

Groningen, Rotterdam 

en Den Haag is het 

autobezit met 0,4 tot 0,6 

voertuigen per huishouden 

het laagst. Het hoogst is dat in 

de niet-stedelijke gemeenten Mill 

en Sint Hubert, Buren, Tubbergen, Alphen-

Chaam en Staphorst met 1,4 auto’s per huis-

houden, aldus het CBS.

Het aantal gestolen (motor)voertuigen bevindt 

zich met 26.118 (-10,6%) eenheden in 2016 op 

een historisch laag niveau. Over de hele linie, met 

uitzondering van de categorie bestelwagens, 

daalde de voertuigcriminaliteit. Het aantal perso-

nenauto’s dat onvrijwillig van eigenaar verwis-

selde, liep vergeleken met 1995 zelfs met een 

 factor 3 terug. Ook het aantal gestolen brom- en 

snorfietsen, dat sinds 2005 in de diefstalregistra-

ties zit, liet een forse afname zien met 12,5 

procent van14.504 naar 12.698 stuks. De 

stijgende lijn die afgelopen jaren bij motor-

fietsen zichtbaar was werd eveneens omge-

bogen naar een daling van ruim 14 procent.

De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit 

(AVc) signaleert een opmerkelijke afname 

van het aantal jonge personenauto’s in de 

leeftijd tot en met 3 jaar (-27%). Als een 

van de verklarin-

gen noemt AVc 

de  verbeterde 

alarmsystemen in 

 combinatie met 

de toenemende 

traceerbaarheid. Ook 

de aanpak van de han-

del in gestolen onder-

delen door onder meer 

politie en verzekeraars 

verstoort de criminele 

activiteiten. De misdaad 

richt zich volgens de stichting nu meer op de 

categorie auto’s van 4 tot en met 7 jaar oud. De 

standaard alarmsystemen in deze voertuigen zijn 

naar het oordeel van AVc inmiddels verouderd 

en er bestaat meer vraag naar de betreffende 

onderdelen van deze bouwjaren. Een toenemend 

aantal van deze voertuigen wordt dan ook gede-

monteerd en in onderdelen verkocht.

Grote gemeenten goed voor een tiende autobezit
Personenautobezit 
in Nederland

Totaal 7.200.000 aantal auto’s 

w.v.  per huishouden

Amsterdam 203.670 0,4

Utrecht 99.150 0,6

Almere 74.775 0,9

Groningen 58.260 0,5

Den Haag 161.665 0.6

Rotterdam 195.695 0,6

Breda 77.190 0,9

Tilburg 85.305 0,8

Eindhoven 90.355 0,8

Den Bosch 65.090 0,9

Nijmegen 60.940 0,7

Enschede 62.500 0,8

Ontwikkeling voertuigdiefstal

 2016 2015 1995

Totaal 26.118 29.218 32.802

w.v.

Personenauto’s  9.179 10.091 26.438

Bestelwagens  1.843  1.767 2.809

Vrachtwagens 69  110 308

Aanhangers/opleggers  750 901  1.543

Motorfietsen  1.579 1.845  1.704

Brom/snorfietsen 12.698 14.504 –

Voertuigdiefstal bereikt laagterecord
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Het elektrisch voertuigpark in Nederland is vorig 

jaar verder uitgedijd. Eind december stonden er 

in totaal ruim 112.000 elektrische personenauto’s 

geregistreerd, een plus van 28 procent vergeleken 

met 2015. De grootste toename werd gereali-

seerd bij de volledige elektrisch aangedreven 

modellen, waarvan er afgelopen jaar 13.105 rond 

reden(+40%). Het aantal plug- in hybrids kwam 

uit op 98.903 eenheden (+27%). 

Koploper in het volledig batterij aangedreven seg-

ment is de Tesla Model S met 6.049 exemplaren, 

gevolgd door de Nissan Leaf (1.757) en de 

Renault ZOE (1.377). Bij de plug-in hybrids is de 

Mitsubishi Outlander met 25.984 exemplaren het 

meest populaire 

model binnen het 

wagenpark. Op enige 

afstand volgde de 

Volvo V60 PHEV 

(15.804) met op de 

derde plaats de Volks-

wagen Golf (10.691).

Ook de laadinfra-

structuur liet een 

flinke groei zien. 

Waren er in 2013 nog 

minder dan 6.000 

publieke en semi-publieke laad- en snellaadpalen 

beschikbaar, per ultimo 2016 was dit 

aantal met een factor 4 toegenomen 

tot 26.700. In diezelfde periode liet 

het aantal private laadpunten een 

stijging zien van 18.000 tot 72.000. 

De overheid wil met de Green Deal 

Elektrisch Vervoer, waarin ook RAI 

Vereniging participeert, alle acties op 

EV-terrein bundelen, zodat elek-

trisch vervoer een stevig fundament 

krijgt in 2020 en geen verdere overheidsonder-

steuning meer nodig is om door te groeien. Om 

dat te bereiken is het noodzakelijk de consumen-

tenmarkt voor EV’s verder te ontwikkelen en de 

laadinfrastructuur te verbeteren en te verruimen. 

De ambitie voor 2020 is dat 10 procent van de 

nieuw verkochte personenauto’s in ons land een 

elektrische aandrijflijn en een stekker heeft. In dat 

jaar zouden er 75.000 particuliere elektrisch aan-

gedreven auto’s moeten rijden, waarvan 25.000 

nieuwe en 50.000 gebruikte exemplaren.

Park elektrische personenauto’s  
in Nederland
 2016 2015 2014

Totaal 112.038 87.531 43.762

w.v.

Volledig elektrisch 13.105 9.368 6.825

Plug-in hybrids 98.903 78.163 36.937

Brandstofcel 30 –  –

Verkopen elektrische 
auto’s in Europa
(volledig elektrisch, plug-in hybrids en 

hybride auto’s)

 2016 2015

Totaal 609.629 585.790

w.v.

Italië 185.416 211.051

Ver. Koninkrijk 88.919 72.775

Frankrijk 81.638  80.728

Duitsland 65.706 56.133

Spanje 36.200 23.173

Nederland 35.612 60.475

Zweden 31.494 23.726

België 20.775 11.490

Polen  16.917 11.459

Elektrisch rijden wint terrein

Europese autokoper kiest voor hybride
De Europese markt van voertuigen met een 

alternatieve aandrijving, waaronder stekker- 

en hybride auto’s, is vorig jaar met 4,1 pro-

cent gegroeid tot 609.629 eenheden. De 

sterkste toename vond plaats in het segment 

van de hybride auto’s dat een plus van 27,3 

procent liet zien en uitkwam op 218.755 

voertuigen. Voor de volledig elektrische 

auto’s eindigde de teller op 63.278 stuks 

(+7%), terwijl de vraag naar plug-in hybrids 

met 3,9 procent aantrok tot 89.517 exempla-

ren. De verschillen per land zijn echter groot. 

Van de grootste markten boekte Spanje met 

een plus van 56,2 procent de meeste ver-

koopwinst, gevolgd door Zweden (+32,7%), 

de UK (22,2%) en Duitsland (+17,1%).
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Wat gebeurt er straks met 
de autobelastingen als het 
doelwit van vervuilende 
auto’s met verbrandings
motoren niet meer bestaat? 

Jan Latten, hoofddemograaf van het CBS

Het bezit van ouderen steeg de afgelopen 

tien jaar van 408 naar 521 auto’s per dui

zend senioren. Dat komt omdat ouderen  

vooral vrouwen  vaker een rijbewijs 

 hebben dan vroeger. Ook zijn ze wel

varender, mobieler, worden ouder en 

wonen langer zelfstandig. De groep 

65plussers rijdt gemiddeld 8800 kilometer 

per jaar. Ook het aantal jongeren van 18 

tot 30 jaar nam de afgelopen tien jaar toe. 

Maar die stijging van 10 procent vertaalt 

zich echter niet in een groei van het aantal 

autokilometers. Dat daalde juist met  

4 procent, tot 10,6 miljard kilometer in 

2015. Dat heeft alles te maken met het 

autobezit onder jongeren, dat lager is dan 

tien jaar geleden.

Bron: Telegraaf

Stientje van Veldhoven, Tweede 

Kamerlid D66

Er zijn plannen voor fietssnel

wegen en iedereen is het erover 

eens dat ze er moeten komen, 

maar de financiering is niet rond. 

Wij willen daar 150 miljoen voor 

beschikbaar stellen.

Bron: Metro

Hans de Looij, ANWB

De nieuwste fietsaccu’s 

gaan tot wel zeven jaar 

mee, mits ze goed behan

deld worden. Sommige 

mensen zetten hun fiets  

‘s winters in een koude 

schuur en kijken er dan 

maandenlang niet naar 

om. Dat overleeft een 

accu niet. Hij komt in een 

soort slaapstand, waar hij 

niet altijd meer uit ont

waakt. De cyclus van 

laden en ontladen is van 

levensbelang voor een 

accu. Wij adviseren 

 mensen daarom ook in 

de winter geregeld een 

stukje te fietsen.

Bron: Nederlands Dagblad

Minister Schultz van IenM

Je kunt straks in heel Nederland 

gaan oefenen met de allernieuwste 

varianten zelfrijdende voertuigen. 

We lopen hierin weer voorop. Dat 

is belangrijk voor onze industrie.

Bron: Autoweek

Lot van Hooijdonk, verkeerswethouder Utrecht

De fiets leverde Utrecht in 2014 economisch gezien 38 miljoen 

euro op, zo heeft onderzoeksbureau Decisio uitgerekend. Het 

succes van de fiets heeft ook een keerzijde. Op sommige plekken 

in de stad is het zo langzamerhand te druk om te fietsen. Via 

alternatieve routes hopen we een deel van de fietsers te verleiden 

om te rijden.

Bron: Utrechts Nieuwsblad

Carlos Tavares, 

topman PSA concern

Over veel dingen bestaat nog 

onduidelijkheid. En wat doen we 

in de toekomst met al die 

gebruikte batterijen? Gaan we 

die recyclen? Mijn belangrijkste 

bezwaar is de oppervlakkigheid 

waarmee beslissingen worden 

genomen. Want we hebben het 

nog helemaal niet over hoe je al 

die benodigde elektriciteit 

voor elektrische auto’s straks 

gaat produceren.

Bron: AD

DE Stelling
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EVELIEN BOSCH
Evelien Bosch reed vorig jaar samen met haar vader Jan Maarten de Groot de RAI Klassieker Rit. Zij in 

deze hemelsblauwe Mercedes 190 Dc uit 1961 en hij in een Mercedes 190 SL uit hetzelfde bouwjaar. Dat is niet 

geheel toevallig, zegt zij. ‘Mijn vader is namelijk nogal gecharmeerd van dit soort klassieke Duitse stijliconen uit 

zijn geboortejaar.’ 

Zelf weet zij, als receptioniste bij Bosch Car Service ongeveer alle ins en outs van auto’s. Bosch geeft toe (nog) 

geen collectioneur te zijn. ‘Wellicht komt dat nog. En zo niet kan blijf ik genieten van de klassiekers van mijn 

vader. Ik weet dat dit exemplaar altijd in de buurt van Hamburg heeft rondgereden. Vóór de wagen in 2011 naar 

Nederland kwam heeft hij tijdens een van de restauraties deze KLM blauwe kleur gekregen. Mijn vader kocht 

hem van iemand uit Drenthe die er ‘aan was blijven hangen’ en heeft die man uiteindelijk van zijn ‘probleem’ 

verlost. Dat was precies in de periode dat het Nederlands Elftal moest spelen voor de WK kwartfinale. Op de 

weg kon je toen een kanon afschieten en ik geloof niet dat er ooit iemand zo snel van Abcoude naar Drenthe 

heeft kunnen rijden als mijn vader om zijn Heckflosse Mercedes te kunnen aanschouwen. Die typeaanduiding 

dankt deze 190 aan de vleugeltjes aan de achterkant die waren geïnspireerd op de Amerikaanse vleugelbumpers 

uit de jaren vijftig. Onder de motorkap ligt een onverwoestbare oerdiesel. Apart detail is dat de snelheid wordt 

aangegeven via een kleurenbalk die varieert van groen, geel, oranje tot rood. Het is wel autorijden in zijn puur-

ste vorm met deze Duitser. Rem- en stuurbekrachtiging ontbreken ook de stuurversnelling zorgt dat je hard 

moet werken. Aan het eind van de RAI Klassieker Rit waren we echt aan een bak koffie toe.’



 

28

Als je de ontwikkelingen ook maar een beetje volgt, dan 

ontkom je er niet aan: de wereld van de mobiliteit komt 

de komende jaren in een stroomversnelling en zet ons 

leven op zijn kop. Was de zelfrijdende auto tot voor kort 

nog iets voor dromers of adepten van science fiction, 

inmiddels is de techniek zover dat deze droom werkelijk

heid is. Zo ging onlangs in Friesland het eerste zelfrij

dende busje de openbare weg op. En in de transportsector 

zijn er serieuze plannen om trucks digitaal aan elkaar te 

koppelen zodat ze kunnen ‘treintjerijden’; truck 

 platooning in jargon. Het maakt wegtransport sneller, 

goedkoper, schoner en veiliger terwijl ook de weg

capaciteit toeneemt. 

Ook de elektrische auto lijkt niet meer te stoppen. 

 Bijzonder, want hoewel de elektrische auto al in 1898 zijn 

eerste kilometers aflegde, verdween hij vervolgens uit 

beeld. Een vergelijkbaar lot trof de elektrische fiets. Al in 

1932 introduceerde Philips de ebike avant la lettre. Maar 

helaas voor Philips zou de revival driekwart eeuw op zich 

laten wachten. 

Het lijkt er op dat de geschiedenis zich niet zal herhalen. 

Autofabrikanten verdringen zich om een nieuwe genera

tie elektrische auto’s aan te kondigen: goedkoper en met 

een groter bereik. En wie weet, misschien breekt de 

waterstofauto over een of twee decennia ook door. Ik sluit 

niet uit dat later zal blijken dat de dieselfraude uiteindelijk 

een blessing in disguise was. 

En wat te denken van de elektrische bus. In enkele 

 Chinese miljoenensteden al een vertrouwd beeld, maar 

ook op Schiphol en in Brabant en Limburg in opmars. 

Sinds kort beschikt de regio Eindhoven over een van de 

grootste elektrische busvloten van Europa. Dat is goed 

voor de luchtkwaliteit in onze steden en dorpen, maar 

ook voor VDL als elektrische bussenbouwer.

Natuurlijk staan we nog maar aan het begin van boven

genoemde ontwikkelingen. De elektrische auto kan nog 

niet concurreren met de uitontwikkelde benzine of diesel

auto. En de oplaadinfrastructuur is voorlopig ook nog niet 

op orde. Het lijdt daarom geen twijfel dat er nog heel veel 

auto’s in de file zullen staan voordat de zelfrijdende, 

 emissieloze auto’s en elektrische bussen ons mobiliteits

gedrag, geholpen door slimme digitale mobiliteitssystemen 

(Internet of Things), ons mobiliteitsgedrag bepaalt.

Maar nu deze dromen realiteit worden, prikkelt het wel de 

fantasie. Want wat betekent het als we straks mobiliteit op 

maat kunnen krijgen door via de smartphone een zelf

rijdende auto te bestellen? Stappen we dan af van het eigen 

autobezit en wordt mobiliteit een dienst? Gaan we op de 

snelweg treintjerijdend naar onze bestemming waardoor we 

(net als nu in de trein) reistijd productief kunnen benutten? 

En levert dit de verwachte bijdrage aan de overgang naar een 

circulaire economie doordat we met veel minder vervoer

middelen af kunnen? 

Zo doorredenerend zal ook het begrip locatie een andere 

betekenis krijgen. In steden zullen veel minder parkeerplaat

sen nodig zijn. En misschien kunnen de regionale bevol

kingsprognoses wel de oudpapierbak in omdat steeds meer 

mensen gaan kiezen voor goedkope woningen op enkele 

tientallen kilometers van steden als Amsterdam en Utrecht. 

Terug naar 2017. De nieuwe vergezichten nodigen uit tot 

 creativiteit en verbeelding. Toekomstgericht mobiliteits

beleid is niet het doortrekken van oude patronen maar het 

samen ontwikkelen van slimme concepten. Het is dan ook 

goed nieuws dat de sector zich heeft verenigd in een brede 

mobiliteitsalliantie en een inspirerend manifest heeft 

 gepresenteerd met als motto: slimmer, flexibel, groen en 

 veilig. Wie weet de opmaat voor een mobiliteitsakkoord ter 

versterking van het Energieakkoord. Een uitgestoken hand 

naar het nieuwe kabinet. An offer you can’t refuse? 

Mariëtte Hamer, 

voorzitter Sociaal Economische Raad (SER)

Dreams, sweet dreams? 

mariëtte hamer
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Over de toekomst van elektrisch rijden wordt veel 
geschreven. Veel van wat wordt beweerd is niet gebaseerd 
op feiten, zegt Cees Boutens, manager Externe betrekkin
gen van RAI Vereniging. Voor hem reden voor een soort 
reality check.

Dat EV’s binnenkort voor dezelfde prijs zullen worden aangeboden als 

een vergelijkbare benzine of dieselauto – en dan ook nog met hetzelfde 

prijskaartje als de ‘gemiddelde’ auto – noemt hij onjuist.

‘Even een fact check: de gemiddelde prijs van alle in 2016 verkochte 

 personenauto’s was 30.778 euro. Als wordt gekeken naar de gemiddelde 

prijs die een particulier voor zijn of haar auto neertelt, dan is het bedrag 

echter lager, namelijk  27.453 euro. Als ik vervolgens kijk naar de prijslijst 

van de verschillende volledig elektrische auto’s dan luidt mijn conclusie 

dat die, een enkele uitzondering daar gelaten, pas vanaf 30.000 euro 

beschikbaar zijn. Dit los van de vraag of die auto’s door autokopers wor

den gezien als 100 procent vergelijkbaar met een benzine of dieselvari

ant op aspecten als gebruiksgemak en vooral actieradius’

Vaak gaat de discussie  volgens hem ook over de ontwikkelingsnelheid 

van de batterijcapaciteit en het prijsverval van die accu’s. ‘Regelmatig 

wordt beweerd dat we binnen enkele jaren worden verrast door batte

rijen die ons 500600 kilometer laten rijden onder alle weersomstandig

heden. En dat tegen een fractie van de kosten van de huidige accu’s.’ 

Boutens stelt vast dat de ontwikkeling van batterijtechnologie in auto’s 

snel gaat, maar niet supersnel.  Accu’s in de nieuwste EV’s hebben al 

gauw een capaciteit van 30 tot 50 kW.  Dat is beduidend meer dan de 

 eerste generatie EV’s, die het met 16 kW moest doen. ‘Het is wel goed 

om in het achterhoofd te houden dat de eerste auto’s stammen uit 

2010/2011 en dat die stap naar een capaciteitsverdubbeling dus zeker zes 

tot zeven jaar heeft geduurd. Wat daar ook een rol bij speelt is de prijs per 

kW. Een groei van de accucapaciteit betekent namelijk niet automatisch 

dat de prijs voor de autoconsument  in hetzelfde tempo daalt.  Sterker 

nog, het lijkt er meer op dat extra accucapaciteit niet duurder is dan een 

batterij met minder capaciteit. Dat is op zich natuurlijk goed nieuws.  

De consequentie is echter wel dat daardoor het prijsverschil tussen een 

auto op benzine en diesel in stand blijft en dat is voor een doorbraak op 

de particuliere markt minder positief.’ 

Samenvattend stelt Boutens vast dat de batterijcapaciteit redelijk snel 

groeit en dat de prijs per kW lager wordt. Alleen houden de groeiende 

accucapaciteit en de dalende prijs per kW elkaar bij elektrische auto’s 

(nog) in evenwicht. ‘Voor een nieuw kabinet  is het goed om dit in het 

achterhoofd te houden. De realiteit toont één ding nog steeds over

duidelijk aan: een kabinet dat particuliere kopers van elektrische auto’s 

een duwtje wil geven moet met een zakje euro’s rammelen.’

specialist in beeld

Reality check: worden EV’s binnen 3 jaar 
goedkoper dan benzine- en dieselauto’s?
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ReinigingsDemodagen
31 mei en 1 juni

Tweejaarlijkse vakbeurs voor de 

afval- en reinigingsbranche

RDW Testcentrum Lelystad

RAI Klassieker Rit
10 juni

Vélo-City 2017
12 t/m 16 juni

Europese conferentie ter promotie 

van fietsen als dagelijks traansport-

middel

Arnhem

Bedrijfsbezoek 
Voestalpine Polynorm
30 juni

Bijeenkomst leden van de 

JCG  Business Club

Bunschoten

Mobiliteitskalender 2017

‘Het Gouden RAI Wiel 2017’ voor Wim van der Leegte
 Wim van der Leegte heeft tijdens het RAI Mobiliteitsdiner Het Gouden RAI Wiel 2017 ontvangen  uit handen van minister 
Schultz van Infrastructuur en Milieu. De oud topman van de VDL Groep ontvangt de prijs als een erkenning voor zijn unieke 
bijdrage aan de Nederlandse economie en in het bijzonder aan de mobiliteitsindustrie en werkgelegenheid in Nederland.

Van der Leegte heeft volgens de 

jury eigenhandig zijn familie

bedrijf ontwikkeld tot een inter

nationale speler van formaat. De 

VDL Groep is anno 2017 een 

internationale, industriële onder

neming die zich toelegt op de 

ontwikkeling, productie en ver

koop van halffabricaten, bussen 

en overige eindproducten en de 

assemblage van personenauto’s. 

In totaal maken 90 werkmaat

schappijen verspreid over 19 

 l  anden en met ruim 13.000 

medewerkers deel uit van dit 

familiebedrijf.  

 
Bijdrage samenleving 
en economie
De jury waardeert in Wim van 

der Leegte het ondernemerschap 

en de keuze om zo veel als moge

lijk de productie, en dus de werk

gelegenheid, in Nederland en 

VlaamsBelgië te houden. Het 

behoud van de werkgelegenheid 

in Born, bij Nedcar, is daarvan 

een mooi voorbeeld. De deal met 

BMW spreekt tot de verbeelding. 

Maar ook de gedurfde aanpak van 

het ontwikkelen van volledig 

elektrische bussen voor stads

vervoer is een tot de verbeelding 

sprekende keuze. VDL Groep 

verwierf hiermee een dominante 

positie in de elektrificatie van het 

stadsbusvervoer, waarmee Wim 

van der Leegte en VDL een 

belangrijke bijdrage leveren aan 

een duurzame ontwikkeling van 

de maatschappij. 

 
Het Gouden RAI Wiel
Het Gouden RAI Wiel is in 2003 

in het leven geroepen om perso

nen of instellingen te eren en te 

stimuleren, die zich op nationaal 

of internationaal niveau onder

scheiden op het gebied van ver

keer en vervoer of van vervoer

middelen in brede zin. Eerdere 

prominenten en instellingen die 

de prijs in ontvangst mochten 

nemen waren onder andere 

ruimtevaarder Wubbo Ockels, 

Pieter van Vollenhoven, het 

SWOV en het KiM.  

De jury van Het Gouden RAI 

Wiel bestaat uit voorzitters van 

diverse belangenorganisaties. 

Naast RAI Vereniging voorzitter 

Steven van Eijck maken Hans de 

Boer (voorzitter VNONCW), 

Maxime Verhagen (Voorzitter 

Bouwend Nederland), Frits  van 

Bruggen (Hoofddirecteur 

ANWB) en Bertho Eckhardt 

(Bondsvoorzitter BOVAG) deel 

uit van de jury.

EYE CATCHER lageweg

Wim van der Leegte ontvangt uit handen van minister Melanie Schultz van Haegen en 

Steven van Eijck het Gouden RAI Wiel.
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MobiliteitsRAI 2017
19 t/m 21 oktober

Driedaagse beurs met congres-

programma voor alle professionals 

in de mobiliteitsbranche

RAI Amsterdam

Busworld
20 t/m 25 oktober

Internationale bus en coach 

 tentoonstelling

Kortrijk Xpo, België

Holland High-Tech House 
op IAA
12 t/m 17 september

Collectieve stand van RAI Auto-

motive Industry i.s.m. onder andere 

I&M, AutomotiveNL en NEVAT 

Holland Automotive

EQUIPAUTO
17 t/m 21 oktober

Internationaal vakevenement voor 

aftersales professionals en diensten

Parijs

22 maart

Zes redenen waarom Nederland het Mekka voor 
autonoom rijden is

21 maart

Nieuwe boodschap campagne Kies de Beste Band: 
zomertijd = zomerbanden

13 maart

Nieuw filmpje over genomineerden Speed E-bike van 
het jaar 2017.

9 maart

Round-up van debat samenwerken en uitgestoken 
hand van Mobiliteitsalliantie wordt direct geschud door 
zes partijen.

9 maart

Smartphone verbod in het verkeer. 
Een verdeelde zaal en nuances in antwoorden 
van politici.

9 maart

Bereikbaarheidsakkoord: zes partijen zeggen ja. 
O ja, en er zijn nog enkele dingetjes te regelen.

24 februari

De Mobiliteitsalliantie breidt uit met 7 nieuwe partijen

23 februari 

ACEA vraagt maatregelen tegen manipuleren 
adblue-emissiesystemen trucks

21 februari

ReinigingsDemoDagen RDD 2017: vakbeurs afval- en 
reinigingssector heeft nieuwe huisstijl en website

Tweets RAI Vereniging

@raivereniging



GO!ROUND
Op donderdag 30 

maart vond in De G
lazen Zaal 

in Den Haag voor 
de 16 keer het tra

ditionele 

RAI Mobiliteitsdiner
 plaats. Een groot

 aantal 

 prominente gasten uit d
e wereld van verke

er en 

 vervoer, politiek en
 wetenschap, kwam

 bijeen om met 

elkaar van gedach
ten te wisselen ove

r de toekomst 

van de mobiliteit. Tijdens de
 bijeenkomst reikte 

 minister Schultz van 
IenM het Gouden R

AI Wiel 

uit aan Wim van der Leegte, o
ud topman van 

de VDL Groep.


