
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Car firms and low-emission vehicles: The evolution of incumbents’ strategies in
relation to policy developments

Bohnsack, R.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bohnsack, R. (2013). Car firms and low-emission vehicles: The evolution of incumbents’
strategies in relation to policy developments. [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/car-firms-and-lowemission-vehicles-the-evolution-of-incumbents-strategies-in-relation-to-policy-developments(c9b0df56-ba99-42f2-abb4-92de836b0929).html


NEDERLANDSE SAMENVATTING [SUMMARY IN DUTCH] 
 

217 

10 Nederlandse samenvatting [Summary in Dutch] 

 
Mondiale ontwikkelingen, zoals klimaatverandering en uitputting van grondstoffen, en lokale 

ontwikkelingen, zoals luchtvervuiling en filevorming, hebben geleid tot druk vanuit nationale 

overheden op de auto-industrie om te verduurzamen en meer te investeren in 

milieuvriendelijke producten. Als een reactie hierop zijn autofabrikanten auto’s met een 

efficiëntere verbrandingsmotor gaan maken en begonnen met het ontwikkelen van 

emissiearme voertuigen (LEV’s), zoals hybride, elektrische en brandstofcel voertuigen. Met 

dit als achtergrond, richt dit proefschrift zich op de auto-industrie en de invloed van 

overheidsingrijpen op de ontwikkeling van emissiearme voertuigen . De focus van de studie 

ligt op het onderzoeken hoe de wisselwerking tussen beleidsmaatregelen en de strategieën 

van autofabrikanten zich heeft ontwikkeld en de wijze waarop fabrikanten hun 

innovatiestrategieën en bedrijfsvoering hebben aangepast.  

Om te onderzoeken hoe de wisselwerking tussen innovatie en overheidsingrijpen zich 

heeft ontwikkeld, bestudeert deze studie internationale LEV ontwikkelingen in de periode 

van 1997 tot 2010. Meer specifiek probeert dit proefschrift een antwoord te vinden op de 

volgende vier onderzoeksvragen: 1) Hoe zijn emissiearme voertuigen internationaal 

geëvolueerd en op welke wijze heeft overheidsbeleid innovatie van autofabrikanten 

beïnvloed?; 2) Wat is de invloed van beschermingmechanismes, die zowel overheden en 

autofabrikanten hebben geïmplementeerd ter bescherming van nieuwe technologieën, op de 

evolutie van emissiearme voertuigen?; 3) Hoe zijn bestaande autofabrikanten in het 

ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen omgegaan met de mogelijke verstorende 

concurrentie-effecten van elektrische voertuigen op het succes van traditionele auto’s en van 

overheidsingrijpen?; 4) Met betrekking tot de verstorende werking van emissiearme 

voertuigen, wat zijn de strategische beweegredenen geweest van autofabrikanten om deel te 

nemen aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen?  

De resultaten van dit proefschrift zijn verdeeld in vier empirische hoofdstukken, die 

elk verschillende factoren bespreken die centraal staan in de ontwikkeling van emissiearme 

voertuigen. De resultaten zijn gebaseerd op een analyse van een dataset van 9.908 artikelen 

uit twee vakbladen (Automotive News en Wards Auto World), een automagazine (Autoweek) 

en een financieel dagblad (Financial Times). De dataset is geanalyseerd met behulp van de 

kwalitatieve data analyse software Atlas.ti 6.2.   
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Het eerste empirische hoofdstuk (Hoofdstuk 4) geeft een overzicht van de ontwikkelingen 

gedurende de periode van 1997 tot 2010. Het hoofdstuk geeft een overzicht van de 

belangrijkste internationale actoren in de auto-industrie, daarbij rekening houdend met de 

ontwikkelingen in de technologie, de markt en het overheidsbeleid. Op basis van de 

empirische analyse van de internationale ontwikkeling van emissiearme voertuigen worden 

een aantal mechanismes gepresenteerd die de technologische evolutie verklaren.  

In het beschrijven hoe LEV’s zijn ontstaan, verwijzen verklaringen in de academische 

literatuur vaak naar algemeen overheidsbeleid, specifieke beleidsprikkels of publiek-private 

projecten. De analyse in hoofdstuk 5 laat echter zien dat in aanvulling op dergelijke 

‘beschermingsconstructies’ die overheden creëeren, bestaande autofabrikanten zelf ook de 

ontwikkeling en commercialisatie van milieuvriendelijke auto’s beschermen door het 

ondersteunen van ‘niet-winstgevende’ activiteiten. Hoofdstuk 5 presenteert een raamwerk dat 

het mogelijk maakt om het type bescherming en de actoren voor wie dit het meest geschikt is 

te onderscheiden op basis van het type innovatie – ontwrichtend, systematisch of sociaal 

ingebed. Uit de analyse van de evolutie van LEV’s blijkt dat zowel overheden als bestaande 

fabrikanten LEV’s beschermen. Het samenspel tussen deze actoren wordt geïllustreerd in 

twee trajecten. De analyse in dit hoofdstuk toont aan dat hoewel private bescherming veelal 

effectiever was, overheidssteun desalniettemin noodzakelijk was om de evolutie in gang te 

zetten.  

Het derde empirische hoofdstuk (Hoofdstuk 6) onderzoekt bedrijfsmodellen voor de 

commercialisatie van elektrische voertuigen (EV’s) in meer detail. De commercialisatie van 

EV’s was een strijd voor autofabrikanten, gezien de hoge productiekosten, de vereiste nieuwe 

oplaadinfrastructuur, en de kortere actieradius in vergelijking met bestaande auto’s (wat 

inhoudt dat consumenten hun gebruikspatroon moeten aanpassen). Naast de belemmeringen 

die inherent zijn aan de EV technologie, tonen de resultaten aan dat in aanvulling op de 

‘incumbent’s curse’ – hetgeen refereert aan de moeilijkheid voor bestaande organisaties om 

innovatieve, nieuwe producten op de markt te brengen – steun van de overheid ook de 

succesvolle verspreiding van EV’s heeft belemmerd als gevolg van de zogenaamde ‘incentive 

curse’. Deze vloek houdt in dat hoewel overheidsprikkels in de vorm van subsidie- of 

belastingvoordeel op de korte termijn voordelig kunnen zijn, deze prikkels niet-economische 

keuzes stimuleren die op de langere termijn nadelig kunnen zijn voor een organisatie.  
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Het laatste empirische hoofdstuk (Hoofdstuk 7) onderzoekt de motivaties van bestaande 

fabrikanten om deel te nemen aan duurzame innovaties zoals EV’s en draagt bij aan 

discussies op het gebied van duurzame innovatie. Naast mogeleijke voordelen zoals het 

behalen van ‘first mover’ voordelen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het 

anticiperen van toekomstig overheidsbeleid, tonen de resultaten aan dat de wens om een 

strategische ommekeer teweeg te brengen ook één van de factoren is die van invloed is op 

deelname aan duurzame innovatie. De resultaten geven inzicht in de redenen waarom en 

wanneer organisaties waarschijnlijk zullen investeren in duurzame innovatie en wat zij 

proberen te bereiken met het ontwikkelen van milieuvriendelijke technologieën. 


