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 1.1 Moderne tijden, Het Nieuwe Rijden

Lekker ontspannen achter het stuur zitten. Meer gelegenheid om op de weg te letten. 
Flink besparen op jouw kosten. Én ook nog eens bijdragen aan een beter milieu… Dat is 
wat Het Nieuwe Rijden jou kan opleveren. Ook jij kan profiteren van de vele voordelen 
van Het Nieuwe Rijden. Hoe? Dat leggen wij jou in dit boek graag uit.

 1.2 Achtergrond, doelstelling en missie

Het programma Het Nieuwe Rijden is een meerjarenprogramma van de overheid dat tot 
doel heeft om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten 
tot een energie-efficiënter aankoop- en rijgedrag. Het Nieuwe Rijden sluit aan op de doel-
stellingen van het Kyotoprotocol bij het in 1990 gesloten Verdrag van Kyoto en de daaruit 
voortkomende Uitvoeringsnota Klimaatbeleid.

Het Kyotoprotocol
In het Kyotoprotocol heeft Nederland zich verplicht om de uitstoot van broeikas-
gassen in de periode van 2008 tot 2012 met 6% te reduceren ten opzichte van 1990.
Het verdrag van Kyoto heeft een vervolg gekregen in 2009 bij het klimaatoverleg in 
Kopenhagen.
De uit komsten waren erg teleurstellend en hebben nauwelijks iets opgeleverd.
Beter ging het in 2015 in Parijs. Daar is door bijna 200 deelnemers een nieuw bindend 
akkoord afgesproken. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen worden 
teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 
graden, met 1,5 graad als streefwaarde.

Eind 2016 hadden 155 landen, inclusief China en de Verenigde Staten van Amerika dit 
verdrag al geratificeerd. Na de installatie van Donald Trump als president van de VS 
is er weer reden voor zorg omdat hij het klimaatakkoord ter discussie stelt. Bekend is 
zijn bevel aan het Amerikaanse Milieuagentschap (EPA) om hun pagina over klimaat-
verandering offline te halen. Daardoor dreigt veel wetenschappelijk werk verloren te 
gaan. De hoop en verwachting is dat de president tot inkeer komt of wordt gecorri-
geerd door zijn adviseurs. Gelukkig weet de rest van de wereld wel beter en is voldoende 
aangetoond dat klimaatverandering een groot probleem voor de mensheid is.

Het Nieuwe Rijden vormt een brug tussen techniek en rijgedrag. Behalve een positief 
effect op het brandstofverbruik en de CO2-emissie heeft Het Nieuwe Rijden ook positieve 
effecten op de uitstoot van overige emissies (zoals roetdeeltjes en asbestdeeltjes), de 
verkeersveiligheid, ongevalschades, comfort, ziekteverzuim, het onderhoud van voertui-
gen, de levensduur van voertuigcomponenten en op geluidsoverlast. 

Brancheorganisaties, consumentenorganisaties, verkeersveiligheidsorganisaties en het 
bedrijfsleven zijn nauw betrokken bij de uitvoering van Het Nieuwe Rijden.

1 Wat is Het Nieuwe Rijden?
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 1.3 Het Nieuwe Rijden en het goederenvervoer

In het goederenvervoer is kostenbeheersing een belangrijk aspect. De marges staan 
onder druk, waardoor bij transportbedrijven een toenemende behoefte is ontstaan om 
gebruik te maken van Het Nieuwe Rijden voor het gehele wagenpark. Economisch gezien 
is dit zéér aantrekkelijk: met Het Nieuwe Rijden zijn besparingen tot 15% op de brandstof-
kosten te bereiken.

Andere voordelen van Het Nieuwe Rijden zijn:
• Concreet financieel voordeel;
• Minder schade en onderhoud;
• Meer comfort en veiligheid voor de bestuurder;
• Grotere verkeersveiligheid;
• Minder stress;
• Minder belasting van het milieu door een lagere CO2-emissie;
• … en dat alles zonder tijdverlies.

Praktijkcase: NEA-onderzoek naar de effecten van Het Nieuwe Rijden

Enkele jaren geleden heeft NEA (nu Panteia BV) een onderzoek uitgevoerd naar de 
effecten van Het Nieuwe Rijden bij transportbedrijven. Hierbij is gekeken naar de 
periode van 6 jaar. 
De feitelijke effectmeting heeft plaatsgevonden aan de hand van drie indicatoren, 
te weten:

1. Brandstofverbruik (in liters per km);
2. Onderhoudskosten (in centen per km);
3. Schadekosten (in centen per km).

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat toepassing van Het Nieuwe Rijden in 
het goederentransport kan leiden tot een besparing van € 0,98 per 100 km. 

Indicator Besparing per
indicator (%)

Kostenbesparing
(€ per 100 km)

Brandstofverbruik 2,1 0,40

Onderhoud 3,5 0,19

Ongevalschade 14,2 0,39

Totaal - 0,98

Totaal effecten van Het Nieuwe Rijden in het goederenvervoer [bron: NEA].

Voor het Nederlandse, nationale transport (gemiddeld 80.000 km per jaar) betekent 
dit een jaarlijkse kostenbesparing van € 800,00 per voertuig. Voor internationaal 
transport betreft het € 1.400,00 per voertuig per jaar. Kortom, Het Nieuwe Rijden is 
economisch gezien zéér aantrekkelijk!

 1.4 Kostenbesparing, hoe dan?

Teneinde kosten te kunnen besparen, moeten we om te beginnen een goed beeld 
hebben van de totale kosten van een rit. Aan de hand van uitvoerig onderzoek hebben 
we inmiddels inzicht uit welke kosten een rit is opgebouwd en hoe deze kosten zijn 
verdeeld over de verschillende posten. 
De volgende twee grafieken geven dit weer voor zowel een nationale als een internatio-
nale rit.
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Nationale rit

Personeelskosten: 51%

Brandstofkosten: 15%

Materieelkosten (afschrijving, verzekering, 
banden, reparatie en onderhoud): 18%

Rente en overige bedrijfskosten: 16%

Internationale rit

Personeelskosten: 43%

Brandstofkosten: 20%

Materieelkosten (afschrijving, verzekering, 
banden, reparatie en onderhoud): 20%

Rente en overige bedrijfskosten: 17%

Verdeling van de kosten voor een nationale en een internationale rit.

Uit deze grafieken blijkt duidelijk dat personeelskosten de grootste kostenpost vormen. 
Hier valt echter niet op te bezuinigen, anders dan door het verlagen van de salarissen 
van de chauffeurs. Op deze kostenpost gaan we in dit boek dan ook niet verder in.

Waar wel fors op te bezuinigen valt, zijn de brandstofkosten en de overige materieelkosten. 
En juist hier is voor jou als chauffeur een belangrijke rol weggelegd. Door onder meer het 
toepassen van een veilige en zuinige rijstijl, het uitvoeren van een rijklaarcontrole en het 
voortdurend blijven controleren van je voertuig, zijn al vrij eenvoudig enorme besparingen 
te realiseren. Daarnaast draag je door jouw bewuste, veilige en milieuvriendelijke rijstijl 
ook bij aan een verbetering van het beeld van het beroep van vrachtautochauffeur, 
alsmede het imago van de gehele transportsector over de weg.

In de volgende hoofdstukken zullen de bovengenoemde onderwerpen nader worden 
uitgewerkt. Om te beginnen behandelen we in hoofdstuk 2 de diverse aspecten die te 
maken hebben met het voertuig, zoals het uitvoeren van de rijklaarcontrole en de 
bijbehorende aandachtspunten, waaronder de bandenspanning, de lading en het 
gebruik van boordapparatuur.
In hoofdstuk 3 gaan we vervolgens in op een goede rijstijl en het toepassen van de juiste 
schakeltechnieken.
In hoofdstuk 4 laten we je zien hoe je brandstof kan besparen en wat dit betekent voor 
het beheersen van de totale ritkosten. 
We sluiten dit boek af met een aantal praktische brandstofbespaartips in hoofdstuk 5.
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