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IVECO presenteert zijn visie op de toekomst van duurzaam wegtransport 

op het Internationale Road Transport Union (IRU) Wereldcongres 2018 

 

IVECO nam deel aan het wereldwijde evenement voor wegtransport, mobiliteit en 

logistiek, dat bedrijven, overheden en denkers samenbrengt om de grote uitdagingen 

en kansen van de transportsector te bespreken. 

 

Pierre Lahutte, IVECO-merkpresident, presenteerde het IVECO perspectief op de 

toekomst van het wegvervoer, dat een revolutie doormaakt, en de sleutelrol van 

alternatieve tractietechnologieën bij het aanpakken van deze uitdagingen. 

 

 

Brussel, 8 november 2018 

 

IVECO nam deel aan het International Road Transport Union - IRU World Congress 2018, dat op 

7 en 8 november plaatsvindt in Muscat, Oman. Het evenement, georganiseerd door de wereldwijde 

branchevereniging voor wegtransport IRU, biedt een platform voor internationale beslissingnemers 

om ideeën uit te wisselen, oplossingen te bespreken en de toekomst van de transportsector te 

bepalen. Deelnemers waren toonaangevende fabrikanten, transportorganisaties, internationale 

organisaties en ministeries van over de hele wereld. 

 

Pierre Lahutte, brandpresident IVECO, sprak tijdens de eerste plenaire vergadering, gewijd aan 

wegtransport, mobiliteit en handel in de 21e eeuw met als doel de vraag te beantwoorden: "Wat 

betekent de voortdurend ontwikkelende nieuwe wereldorde voor het wegtransport? ". 

De sprekers van de sessie waren leidinggevende figuren van bedrijven en overheden, en ook José 

Manuel Durão Barroso, voorzitter van Goldman Sachs International en voormalig voorzitter van de 

Europese Commissie; Christian Labrot, IRU President; Dr. Ahmed Muhammed Al Futaisi, minister 

van Vervoer en Communicatie van Oman; en Steffen Bilger, staatssecretaris, Duitsland Ministerie 

van Verkeer en Digitale Infrastructuur. 

 

 

http://www.iveco.com/
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Pierre Lahutte schetste IVECO's visie op de toekomst van het transport met focus op duurzaamheid 

om de milieu-impact van de industrie te verminderen. Hij benadrukte de noodzaak om een alternatief 

te vinden voor Diesel, aangezien de druk op deze fossiele brandstof en restricties in een 

snelgroeiend aantal steden wordt geïntroduceerd, en benadrukte het belang van een zorgvuldige 

afweging bij het bepalen van het beste antwoord voor het wegvervoer: "Het is geen kwestie van één 

oplossing voor iedereen: we moeten een technologische mix zoeken die voldoet aan de specifieke 

kenmerken van elke missie. 

 

Het congres bood ook de gelegenheid om in dialoog te treden met de ministers van Transport en op 

hoog niveau met institutionele vertegenwoordigers uit de regio en daarbuiten, waaronder Europa, en 

ze te introduceren in IVECO's visie voor duurzaam vervoer, waarbij aardgas de belangrijkste 

energiebron is, vooral voor goederen- en langeafstandsvervoer en waar elektrische aandrijving een 

rol speelt bij stop-en-go-missies met lage snelheid, lage-energie-intensiteit en personenvervoer in 

stadscentra. Aardgas biedt het extra voordeel van een naadloze overgang naar biomethaan, een 

hernieuwbare energiebron die in staat is tot nulemissie of, met een circulaire economiebenadering, 

zelfs een negatieve koolstofvoetafdruk als gevolg van de eliminatie van koolstof.  

 

De visie van aardgas als de mature oplossing voor duurzaam vervoer wordt gedeeld door EU-

instellingen en -regeringen, die de ontwikkeling ervan ondersteunen met een verscheidenheid aan 

acties. Deze omvatten de financiële aanmoedigingen voor energiezuinige lage CO2-trucks en 

vrijstelling van de tol op autowegen voor LNG-voertuigen (vloeibaar aardgas) die in Duitsland zijn 

aangekondigd; de afschaffing van accijnzen op LNG en de belasting van Diesel in Polen om de 

ontwikkeling van de LNG-infrastructuur aan te moedigen; en de decreten uitgegeven in Frankrijk en 

Italië om het gebruik van biomethaan geproduceerd uit koemest en agrarisch afval te bevorderen te 

stimuleren. 

Als gevolg van IVECO's visie op duurzaam transport, is IVECO vandaag koploper met een compleet 

aanbod van alternatieve aandrijvingen, van elektrische oplossingen voor openbaar vervoer in het 

stadscentrum, lichte bedrijfsvoertuigen voor personen- en goederenvervoer met CNG-bussen en 

vrachtwagens voor intercity's transport, tot LNG-vrachtwagens voor langeafstandsvervoer. 

Bovendien heeft IVECO dit jaar op IAA 2018 geschiedenis geschreven met de eerste 100% 

dieselvrije stand in de geschiedenis van de beurs waar ze hun volledige lijn van alternatieve 

aandrijvingen hebben tentoongesteld.  
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IVECO 

IVECO is een merk van  CNH Industrial N.V., wereldspeler op het vlak van investeringsgoederen met notering op de beurs in New 

York (NYSE: CNHI) en op de Italiaanse beurs ( Mercato Telematico Azionario MI: CNHI). IVECO ontwerpt, fabriceert en 

commercialiseert een breed gamma van lichte tot  zware commerciële voertuigen en off-road voertuigen.  

Het brede gamma omvat de Daily, een voertuig in het 3.3 tot 7.2 ton segment, de Eurocargo tot 19 ton, de Trakker  (voor off-road 

missies) en de Stralis, beiden boven 16 ton.  Bijkomend maakt Astra off-road voertuigen, vaste en knik dumpers en speciale 

voertuigen.   

 

IVECO stelt wereldwijd bijna 21.000 personen te werk met productie eenheden in 7 verschillende landen in Europa, Azië, Afrika, 

Oceanië en Latijns Amerika waar voertuigen gemaakt worden volgens de meest geavanceerde technologie. 4,200 verkoop- en 

service punten in 160 landen garanderen technische ondersteuning waar ook de voertuigen aan het werk zijn. . 

 

Voor bijkomende informatie aangaande IVECO: www.iveco.com  

Voor bijkomende informatie aangaande CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

Voor bijkomende info, contacteer: 

Pers verantwoordelijke IVECO België 
Gossetlaan A., 28A, Bus 3 

1702 Groot Bijgaarden  - België 

 

Stefaan Leman 

Tel.  024671251       

Mobile 0477330842  

stefaan.leman@iveco.com 

 

IVECO Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  
YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  
Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  
Twitter: https://twitter.com/Iveco  

 

 

 

 

 

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:stefaan.leman@iveco.com
mailto:pressoffice@iveco.com
http://www.ivecopress.com/
https://www.facebook.com/IVECO/
https://www.youtube.com/user/ivecoitaly
https://www.instagram.com/iveco/
https://twitter.com/Iveco

