De TIV in cijfers

ca.

400.000

ca.

8.000

geproduceerde trailers per jaar

werknemers fabrikanten & leveranciers

Tijdstraal

2015 2016
23.01.2015

14.01.2016

Voorbereidende bijeenkomst van de
geïnteresseerde firma’s met het oog op
oprichting van een vereniging in het
art´otel in Dresden (Duitsland)

Meeting met de heer Gero Storjohann, kamerlid, Vervoerscomité in de Duitse Tweede
Kamer in het Huis van Afgevaardigden in
Berlijn (Duitsland)

12.06.2015

15.01.2016

Bijeenkomst met het oog op oprichting
in het art´otel: besluit tot oprichting van
de vereniging Trailer Industrie Verband
door 12 oprichtende leden.

Gesprek met de Duits vereniging VDA in
het kantoor Berlijn (de heer Fabian, de
heer Ebner)

Vastlegging van werkgroepen voor actuele thema’s van de vereniging

26.04.2016

01.09.2015
Kantooradres TIV Trailer Industrieverband: Europaplatz 2 I D-10557 Berlijn in
de Deutsche-Bahn-Tower (kantoortoren
van de Duitse staatsspoorwegmaatschappij)

Meeting met mevrouw Bär, staatssecretaris (namens de heer Dobrindt, Minister
van Verkeer) in Berlijn (Duitsland)

23.06.2016
Bezoek Duitse Rijksdienst voor Wegverkeer in Flensburg (Duitsland)

16.10.2015

07.07.2016

Meeting met de heer de Maiziére (Duits
Minister van Binnenlandse Zaken) in
het Huis van Afgevaardigden in Meißen
(Duitsland)

Parlementaire avond binnen de Deutsche
Parlamentarische Geselschaft e.V. FriedrichEbert-Platz 2 I D-10117 Berlijn

2017 2018
08.07.2016

13.01.2017

30.01.2018

Eerste ledenvergadering in Berlijn
(Duitsland)

Bezoek aan de vereniging Fahrlehrerverband Berlin Raad van Bestuur: de heer
Gerhard von Bressensdorf, de heer Dieter
Quentin, de heer Kurt Bartels

Meeting met de heer dr. Dieter-Lebrecht
Koch, Europarlementariër, in Brussel
(België)

03./04.04.2017

24./25.04.2018

191e vergadering van het comité FKT −
Fachausschuss Kraftfahrzeugtechnik van
het BMVI in Berlijn (Duitsland)

192ste vergadering van het comité FKT −
Fachausschuss Kraftfahrzeugtechnik van
het BMVI in Berlijn (Duitsland)

19.05.2017

18.05.2018

Parlementair ontbijt
(Duitse Bondsdag in Berlijn)

Parlementair ontbijt
(Duitse Bondsdag in Berlijn)

23.06.2017

11.10.2018

Ledenvergadering in Brussel (België)
(Hotel BARSEY BY WARWICK)

Bezoek aan de Europese Commissie,
Directoraat-Generaal binnenlandse markt,
industrie, ondernemerschap und KMU
(GD Grow) en tevens aan de DirectoraatGeneraal Mobiliteit en Verkeer (GD Move)
in Brussel (België)

29.08.2016
Toetreding tot de VDA

Compliance-richtlijnen

21.09.2017
Meeting met CIVD
De heer Jost Krüger

...

“Talent wins games but teamwork and intelligence win championships.”
Michael Jordan, Amerikaans basketbalspeler

Raad van Bestuur
Trailer Industrie Verband e.V.

Voorzitter van het bestuur
Afgevaardigde fabrikanten
De heer Michael Jursch
Directeur
STEMA Metalleichtbau GmbH

Bestuurslid
Afgevaardigde fabrikanten

Bestuurslid
Afgevaardigde leveranciers

Bestuurslid
Afgevaardigde leveranciers

De heer dr. Uwe Meyer

De heer Henk Sturme

De heer Przemysław Kuś

Bestuurder
wm meyer Fahrzeugbau AG

CEO
Drotech bv

Sales Director
Steelpress Sp. z o.o.

Doel van de vereniging
Trailer Industrie Verband e.V.

Tot de doelstellingen van de vereniging behoren in het bijzonder
a) De behartiging van de rechten en belangen van de trailerindustrie evenals de
public relations op het gebied van industrieel beleid, consumentenbescherming, productaansprakelijkheid en wetgeving.
b) De ondersteuning en advisering van de wetgevende organen en autoriteiten
op nationaal, Europees en overkoepelend internationaal niveau in alle aangelegenheden met betrekking tot de fabrikanten en toeleveranciers van trailers
en daaraan gerelateerde producten.
c) de behartiging van de belangen van de branche voor de productie van trailers
en van de toeleveranciers tegenover andere nationale, Europese en overige
internationale brancheverenigingen.
d) Het lidmaatschap aan nationale, Europese of overige internationale vakverenigingen alsook de participatie in ondernemingen van eender welke
vennootschapsvorm, voor zover lidmaatschap of participatie in functie van het
doel van de vereniging of in functie van de leden van de vereniging staan.
e) De netwerkvorming en de transfer van knowhow tussen de leden van de
vereniging door werkgroepen en de aanwezigheid van de vereniging op het
internet.

Werkgroepen

Elektromobiliteit & geconnecteerd rijden

In deze werkgroep analyseren wij de gevolgen
van de uiterst actuele elektromobiliteit voor
de trailerindustrie.
Het doel bestaat erin, zowel door vroegtijdige
vaststelling van de mogelijke gevolgen van
actuele ontwikkelingen als door raadpleging
van en invloed op vaklui, in het bijzonder
besluitvormers, de toekomst van de trailerindustrie te vrijwaren.

Rijbewijzen

De TIV-werkgroep “Rijbewijzen” heeft als
doel gesteld, de EU-regelingen op het
gebied van rijbewijzen te begeleiden en
kritisch de achtergrond in vraag te stellen.
In samenwerking met de autoriteiten en
wetgevers dienen in het bijzonder veilige,
maar ook voor trailers vriendelijke ontwikkelingen van de rijbewijsbestemmingen
bevorderd te worden.

Chassis, koppeling, 100 km/h

De werkgroep buigt zich over innovatieve,
toekomstgerichte ideeën die de gebruiker
een meerwaarde aan comfort en veiligheid
dienen te bieden. Bovendien worden er
voorstellen uitgewerkt die de algemene
goedkeuringsprocedure op Europees niveau
zouden kunnen vereenvoudigen. Daartoe
behoort bijvoorbeeld de harmonisering en
uniformering van vergunningsvereisten binnen de trailerbranche voor personenauto’s.

16 fabrikanten

Leden

Duitsland − 8 I Oostenrijk − 1 I Nederland – 2
België − 2 I Frankrijk − 1 I Slovenië − 1 I Tsjechië − 1

8 leveranciers

KNOTT SALES
GmbH & Co. KG

Duitsland − 4 I Oostenrijk − 1 I Nederland – 1
Polen – 1 I België – 1 (stand: 31 december 2018)

Transfer van knowhow in de werkgroepen

Verzameling & publicatie van statistieken

Centrale zetel van de vereniging in
Berlijn / Brussel

Meerwaarde
voor leden van de vereniging

De vereniging behartigt de belangen van de trailerindustrie en van haar
toeleveranciers tegenover Duitse en Europese afgevaardigden uit de
politiek, haar autoriteiten en instellingen. Het doel is de bevordering van
de participatie van de vereniging in belangrijke geplande
wetswijzigingen.
De website van de TIV dient uit te groeien tot een centraal competentieplatform rond de trailer met een toelaatbaar totaalgewicht van max. 3.500 kg.
Alle leden hebben gratis toegang tot:
•
•
•

relevante statistische gegevens (bv. cijfers over door de Duitse Rijkdienst voor Wegverkeer afgeleverde vergunningen,
actuele wetteksten en overige officiële publicaties met betrekking tot
de branche,
de actuele knowhow van de werkgroepen.

Ledenvergaderingen bieden de mogelijkheid om persoonlijke contacten
met branchevertegenwoordigers te leggen.
De zetel van de TIV in Berlijn en Brussel kan door de leden tegen een laag
tarief als evenementenlocatie gebruikt worden.

Lid worden

Word TIV-lid en zend
ons uw schriftelijk
verzoek naar het
hoofdkantoor of via internet:
www.tiv-ev.eu/kontakt-map.html

Trailer Industrie Verband e.V.

@

kontakt@tiv-ev.eu

Europaplatz 2 I 10557 Berlin
Telefoon: 030 408 192 322
Telefax: 030 408 192 450
Regus BRUSSELS, EU Commission
Rond Point Schumann 6, Box 5
1040 Brussel I België
Telefoon: 0032 2234 7848

Belangenorganisatie van de trailerindustrie
Lid van de VDA – Vereniging van de Automobielindustrie
Lid van het FKT – In motorvoertuigentechniek gespecialiseerd comité van het BMVI

www.tiv-ev.eu
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