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‘Nederlandkan leidende rol spelen
bij verduurzamingvanvervoer’
Jeroen Segenhout
Amsterdam

Deautobrancheboekteweinig succes
metde lobby voorafgaandaanPrinsjes-
dag.Daaromisdehoopnugevestigdop
eennieuwregeerakkoord inhetkomen-
de jaar.Dat zouduurzaamvervoermeer
moetenstimulerendannuhetgeval is.

StevenvanEijckkanzichernogaltijdover
verwonderen. Als voorzitter van de RAI
Vereniging, die ondermeer de auto- en
tweewielerbranche vertegenwoordigt,
had hij al gewaarschuwd dat de huidige
subsidieregeling voor elektrische auto’s
niet deugde.

Tochginghetkabinetermeedoor,met
alsgevolgdatdesubsidiepotvan€10mln
in eenmumvan tijd leeg was en nieuwe
kopersvaneenelektrischeautomogelijk
tot 2022moetenwachten totdat zij weer
aanspraakkunnenmakenop subsidie.

‘We hadden al gezegd dat er te weinig
geld voor was vrijgemaakt. Het kabinet
had of meer geld beschikbaar moeten
stellen ofmoeten beslissen omminder
subsidie per aangeschafte auto te ver-
strekken. Geen van beide gebeurde. Dat
is funest voor het vertrouwen in dergelij-
ke regelingen.’

Onduidelijk isofervolgendjaaralsnog
extrabudgetbeschikbaarkomt.Denieu-
wemiljoenennota gaf geenuitsluitsel.

VanEijck(61),diealsvoormaligstaats-
secretarisvanFinanciënenplaatsvervan-
gend kroonlid van de Sociaal-Economi-
scheRaad(SER)hetpolitiekespel inDen
Haagalsgeenanderkent,steltvastdathet
kabinet-Rutte III ophet gebied vanauto-
beleid lijkt te zijn uitgeregeerd. Hij richt
zijn energie nu vooral op het nieuwe re-
geerakkoord na de verkiezingen voor de
TweedeKamer vanmaart volgend jaar.

IMPULSEN BLIJVEN UIT
Het lukte zijn branchevereniging in de
aanloop naar Prinsjesdag zelfs niet klei-
nesuccesjesbinnentehalen.Zopleittede
RAIVerenigingvooreenverminderingvan
de administratieve lasten voor bedrijven
bij het verstrekken van een (elektrische)
leasefiets en lagere rijbewijseisen voor
125cc-motoren. Dat had de verkoop van
dezetweewielerseenextrastimulanskun-
nengeven.Maarookdaarvanisnietsterug
tevindenindekabinetsplannenvoorhet
komende jaar.

‘Het huidige kabinet reageert redelijk
stoïcijns’, concludeertVanEijck.Hijkan
daarbegripvooropbrengen.Deautolobby
zat ineenverdomhoekjedoordatautoba-
zen als ‘halve criminelen’werdengezien
dooralhetgesjoemelmetdeuitstootvan
dieselauto’s.Deuitbraakvanhetcorona-
virusheefteenzwaarstempelgedruktop
hetoverheidsbeleid ‘ennuzithetkabinet
ooknog inde stressof er een tweedegolf
vanhet virus aankomt’.

DeledenvandeRAIVerenigingstonden
bovendien niet helemaalmet lege han-
den. Zo hebben veel ondernemers baat
gehadbijdeloonkostensteundiederege-
ringdeafgelopenmaandenheeftgegeven.
Datgaf lucht,ondermeerbijauto-impor-
teurs, die de verkoop van nieuwe auto’s
meteenkwartzageninzakkendoordatde
consumentop zijn geld ging zitten.

Maar Van Eijck zegt wel dat het huidi-
gekabinetkansenheeftgemistbijhetsti-
muleren van gezonder vervoer. Dat gaat
naar zijn overtuiging echt veranderen in
eennieuw regeerakkoord. De ingrediën-

RAI-voorzitter Steven van Eijck: De verkoop van nieuwe auto’s moet worden
gestimuleerdmet een verlaging van de aanschafbelasting (bpm), een
lagere btw op luxe goederen en een sloopregeling. FOTO: KIKI GROOT/LUMEN

Steun voor zonnewagen

Zakelijke rijders
kunnenal enkele
jaren rekenenop

steun vandeoverheid
bij de aanschaf van een
elektrische auto. Zij krij-
gen een lagerebijtelling.
In 2019ginghet om4%
vande cataloguswaarde,
dit jaar om8%.Deko-
mende jarenwordt deze
steun verder afgebouwd.
Op1 januari 2026 zal de
bijtelling voor elektri-
sche auto’s gelijk zijn
aandie vanandere au-
to’s: 22%.

Nieuw isdathet kabi-
net heeft beslotenook
de aanschaf vaneen zon-
newagen te ondersteu-
nen. Vanaf 2021krijgen
zakelijke rijders bij de
aanschaf van een zon-
necelauto eenkorting
opdebijtelling van10%
vande cataloguswaarde.
Daaraan is geenmaxi-
mumverbonden,wat
bij elektrische auto’s
danwel het geval is
(€4000).

HetBrabantseLigh-
tyearwil in 2021 zijn

eerste zonnewagenop
demarkt brengen.Het
bedrijf zegt blij te zijn
dat er eenaparte catego-
rie voor zonnecelauto’s
is gecreëerd,maar is
teleurgesteldoverhet
kortingspercentage.Die
moet volgensdeonder-
neminggroter zijn om
een zonnewagenbetaal-
baar temaken voorde
massamarkt. Ze verwijst
daarbij naar de lagere
bijtellingdie elektrische
auto’s de afgelopen ja-
renkregen.

tenzijner:doordecoronacrisiszijnmeer
mensen zich bewust van het belang van
verdere vergroening.

InDenHaagdringtookhetbesefdoor
dat het wagenpark te veel is verouderd,
meteengemiddelde leeftijdvan11,5 jaar
vaneenpersonenauto. ‘Hoekanjealspo-
liticus wel demond vol hebben van ver-
duurzaming, data-uitwisseling en auto-
noom rijden? Terwijl dat helemaal niet
kanmetdestokoudeauto’sdieernurond-
rijden.’

Deverkoopvannieuweauto’szaldaar-
omvolgensdeRAImoetenwordengesti-
muleerdmet een verlaging van de aan-
schafbelasting (bpm), een lagere btw op
luxegoederen en een sloopregeling. Dat
zijn oude stokpaardjes van de autobran-
che, erkent Van Eijck,maar zoudenwel
noodzakelijkepuzzelstukjeskunnenzijn
omhet vervoer inNederland te verduur-
zamen.

Gezondervervoermoet inzijnogenveel
brederwordengetrokken.Zozoudeover-
heidmeermoeteninzettenopverbetering
vandeverkeersveiligheid.Ookzoudener
nogslagenkunnenwordengemaaktmet
het geluid en de verlichting rondomde
snelwegen. En hoe zorg je ervoor dat de
langefilesniet terugkomenalsereenvac-
cin is gevonden tegen het coronavirus?
Datkandoormeeropteschuivennaarbe-
talen voorhet gebruik vaneenauto, ofte-
wel rekeningrijden, eenonderwerpwaar
deVVD liever niet overwil praten.
‘Dat alles vraagt om visie’, aldus Van

Eijck. ‘Die kan je nietmeer verwachten
van een kabinet in zijn laatste jaar.Maar
Nederlandkanopaldeze terreinen inde
komende jarenwel een voortrekkersrol
gaan spelen, omdat het amper een au-
to-industrieheeft.Danhoef jegeenreke-
ningtehoudenmetoudebelangen,zoals
inDuitslandwel het geval is.’

KRAMP
Nu ziet Van Eijck (‘ik ben geen lobbyist,
ik kijkmet een blik uit de samenleving’)
datpolitici teveel ineenkrampschieten,
terwijl er door de coronacrisis juist ope-
ningenontstaanomdesamenlevingheel
anders in te richten.

Kansenzijnervoldoende. ‘Kijkbijvoor-
beeldeenswatermogelijk isdoordatvele
werknemers vanuit huis werken en dat
mogelijk blijven doen. En we kunnen
nuook echt iets gaan doen aande tijden
waaropscholenbeginnenomhetverkeer
meer te spreiden.’

Vervreemdt Van Eijck zich niet te veel
vanzijnachterbannuhijzoophetbelang
van duurzaamheid hamert en zelfs het
creërenvaneenministerspostvoorgezon-
demobiliteit ziet zitten?Sommige leden
gaan er niet inmee, zo zegt hij.Maar het
‘overwegendedeel’wel. ‘Velepartijenzijn
eralmeebezig.Zij eisenvanmedat iknu
ook de ogen open van de beleidsmakers
zodat ze er voordeel uit kunnenhalen.’

“
‘Het huidige
kabinet reageert
redelijk stoïcijns’
Steven van Eijck
voorzitter RAI Vereniging
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