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WLTP
is kans

Mijn voormalige leidinggevende bij Land Rover zei eens tegen 
mij: Arjen, stop nou eens met klagen over dingen waar je geen 
invloed op hebt en zoek naar de kansen die ze bieden om je te 
onderscheiden. Hij had gelijk, maar het is makkelijker gezegd 
dan gedaan als er z oiets al de WLTP op je a� omt.
Nu heeft de autobranche de invoering van deze nieuwe emis-
sisietest en strengere controle erop natuurlijk geheel over 
zichzelf afgeroepen, door het gesjoemel met diesels. Maar de 
problemen dringen door tot ver in de showroom.
Omdat de WLTP-test strenger is dan de huidige test, en de 
uitkomst van de CO2-uitstoot dus hoger zal zijn, zijn autofa-
brikanten naarstig bezig nieuwe hard- en software voor hun 
producten te ontwikkelen om aan de nieuwe EU emissiewet, 
die nu op tafel ligt, te kunnen voldoen. Het gevolg: fabrikan-
ten kunnen geen uitsluitsel geven over de catalogusprijs en 
CO2-waarden van de nieuwe modellen. Dat stelt autoverko-
pers dit voorjaar, als de WLTP wordt ingevoerd, voor een las-
tige opgave. Ze weten van hun auto niet wat hij gaat kosten 
maar wel dat hij, mede door de 
hogere CO2-grondsslag voor de 
bpm, duurder is. De huidige 
prijzen hebben uitsluitend betrek-
king op voorraad- en pijplijn-
auto’s, die voor 31 augustus 2018 
geregistreerd moeten zijn.
RAI Vereniging en Bovag kloppen 
hard op de deur bij de staatsecretaris van Financiën om dui-
delijkheid te krijgen over de bpm-calculatie per 1 septem-
ber. De overheid heeft weliswaar toegezegd dat de invoering 
van de WLTP budgetneutraal zal verlopen, maar de over-
heid is een onbetrouwbare partner. De brancheverenigingen 
waarschuwen de staatssecretaris voor misbruik van de rest-
voorraad-regeling, toename van de import gebruikte vuilere 
auto’s (dankzij de autobelastingen is de import al fors toege-
nomen en daarmee het wagenpark verouderd) en verlies van 
bpm-inkomsten door een kopersstaking.
 Nu kunt u als auto-ondernemer in een hoek gaan zitten wij-
zen naar overheid en fabrikant en klagen over het onheil. U 
kunt ook in actie komen. Wees creatief en onderscheidend, 
gebruik je inventiviteit en koopmanschap, maak je klant blij 
met een ‘alternatieve’ off erte, compenseer bijvoorbeeld het 
bpm-verschil, hef de kopersstaking op en waarborg je zake-
lijke continuïteit.
Want elke bedreiging is een kans, ook de WLTP.
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U kunt gaan 
zitten klagen, of 
u komt in actie.
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platform voor startups die een bijdrage kunnen leveren aan toekom-
stige digitalisering van de autobranche. Het thema 4YFN staat voor 4 
Years From Now – voor de zich razendsnel ontwikkelende elektronica 
een lange tijdsspanne. Op de Daimler stand toonden automotive 
nerds hun ideeën voor digitale oplossingen of toepassingen voor 
auto(mobiliteit).

Uitverkoren
Om de startupstrategie te ondersteunen organiseert Daimler sinds 
kort het Digital Life Ideation programma. Hier krijgen innovatieve 
jonge ondernemingen de kans om op kortlopende contractbasis in 
samenwerking met Daimler hun ideeën uit te werken voor praktische 
toepassing. De eigen medewerkers mogen ook meedoen. Via het 
eigen platform Startup Autobahn, ondersteund door een selectiepro-
tocol van het Amerikaanse Plugandplay, maakt men een keuze uit wat 
de mondiale start-up gemeenschap te bieden heeft. Via het bedrijf 
Tech Invest investeert Daimler zelf ook in innovatie bedrijven, zoals 
Flixbus. De beste ideeën op Startup Autobahn worden geselecteerd 
om mee te doen aan regionale, zogenoemde Hackaton competities. 
De uitverkorenen daarvan mogen hun ideeën uitwerken in Daimlers 
Digital Life Ideation. De startups komen uit alle uithoeken van de 
wereld: bijvoorbeeld Bangelore (India), Singapore, Costa Rica, uiter-
aard de VS en vooral ook Israël. Volgens een Daimler-vertegenwoordi-
ger op de stand ligt dat aan een “combinatie van individuele gretig-
heid en geavanceerde onderwijssystemen die in genoemde landen”.

Autodelen
Verschillende innovatieve ideeën van startups zijn inmiddels door 
Daimler omarmd. Vanuit de nieuwe A-klasse kun je inmiddels autode-
len organiseren binnen een specifi eke groep medegebruikers. Daar-
voor is wel een smartphone (met 5G!) nodig die over een NFC – Near 
Field Communication – microchip beschikt. Daarmee kan de auto 
contactloos worden geopend, gestart en weer afgesloten. En met 
MBUX – Mercedes-Benz User Experience – kunnen steeds nieuwe 
informatiemogelijkheden aan het navigatiesysteem worden toege-
voegd. Dat omvat onder andere op basis van het geregistreerde rijge-
drag van de bestuurder een zelfl erende functionaliteit waarmee 
dankzij kunstmatige intelligentie straatnamen, richtingaanwijzing of 
andere informatie ruimschoots voordat de navigatie instructie start, 
worden geprojecteerd. Daimler bedacht dat niet zelf maar ontdekte 
het bij (en nam vervolgens een fi nancieel aandeel in) de Israëlische 
start-up Anagog. //

Geef mij maar Amsterdam
Daimler is niet de enige fabrikant die op zoek is naar start-ups. 
Zo hield BMW in september vorig jaar een start-up event in 
Nederland, waar BMW’s innovatiedirecteur Peter Schwarzen-
bauer vertelde dat Nederland zichzelf beter moet profi leren als 
innovatieland. “Iedereen kent Silicon Valey en Israël als start-up 
broedplaatsen, maar Nederland wordt weinig genoemd. Het is 
tijd om iets aan die communicatie te doen”, aldus Schwarzen-
bauer. BMW I Ventures investeert jaarlijks 500 miljoen euro in 
start-ups.

> Anagog is een van de innovatiehubs van Daimler.
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