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ING en overheid financieren elektrische bussen
voor emissievrij stadsvervoer in 2030
ING investeert in snelle transitie naar zero-emissie van openbaar
vervoer in Nederland

ING investeert in EBUSCO, fabrikant van innovatieve, volledig elektrische
stadsbussen. Om EBUSCO te helpen de productiecapaciteit snel uit te
breiden, heeft ING een belang in het bedrijf genomen en een financiering
verstrekt. De overheid draagt bij in de vorm van innovatiekrediet van het
Ministerie van Economische Zaken en de inzet van het Innovatie Attaché
Netwerk. Teneinde de ambitie om de CO2-uitstoot van het openbaar vervoer
op tijd naar nul te brengen waar te maken, bieden de EBUSCO-bussen de
modernst beschikbare technologie. De bussen van EBUSCO voldoen als
enige aan de eisen van OV-bedrijven voor capaciteit en actieradius, waarbij
dienstroosters niet aangepast hoeven te worden voor de overgang naar
emissievrij openbaar vervoer.
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“De overheid heeft een reeks heel concrete plannen om de CO2-uitstoot terug te brengen naar

nul”, zegt Dirk Jan van Swaay, directeur energietransitie ING Bank. “Steden worden met

strenge milieunormen geconfronteerd. Vanaf  2030 moeten alle OV-bussen in Nederland

emissievrij zijn. Er mogen dan geen bussen meer rondrijden met gas of dieselmotoren.

Klimaatverandering en milieu-emissies stellen ons wereldwijd voor ongekende uitdagingen.

ING wil duurzame ontwikkelingen stimuleren en de wereldwijde transitie naar een CO2-arme,

klimaatbestendige economie helpen vormgeven.”

Om de snelle overgang naar een uitstootvrije stadsbusvloot mogelijk te maken, heeft EBUSCO

een stadsbus voor negentig passagiers ontwikkeld. Het gewicht inclusief batterijen is vrijwel

gelijk aan dat van voertuigen met verbrandingsmotoren. Dankzij innovatieve

batterijtechnologie hebben voertuigen van EBUSCO een grotere actieradius dan concurrerende

modellen. Laden gedurende de nacht is voldoende om de hele dienst te rijden; tussentijds laden

is niet nodig. Hiermee voldoen de bussen van EBUSCO als enige elektrische bus aan de nu

geldende eisen van de OV-bedrijven voor capaciteit en actieradius, namelijk het kunnen

vervoeren van 90 personen met een actieradius van 300 km. Doordat deze ooit op dieselbussen

geijkte norm gehaald wordt, hoeven OV-bedrijven hun dienstroosters en aantal stops niet aan

te passen voor het invoeren van elektrisch rijden. De voertuigen zijn daarom direct inzetbaar op

alle stadslijnen.

“We zien een enorm marktpotentieel voor de bussen van EBUSCO, waarmee een versnelling

van verduurzaming kan worden bereikt,” zegt Rob Engelschman, directeur van ING Corporate

Investments. “Het gaat alleen al in Nederland om een vervangingsmarkt van vijfduizend

bussen. De Europese markt voor stadsvervoer is geraamd op minimaal honderdduizend bussen

en er is veel belangstelling voor de innovatieve stadsbus van EBUSCO.”

Sinds EBUSCO eind 2012 de eerste prototypes op de weg zette, zijn er inmiddels al elektrische

bussen verkocht aan openbaar vervoerbedrijven in Scandinavië, Duitsland, Zwitserland,

Frankrijk en Nederland maar ook aan grote partijen als Transdev uit Frankrijk, het grootste

busbedrijf in Europa. EBUSCO levert ook laadstations en onderdelen, die het bedrijf zullen

helpen groeien.



“De betrokkenheid van ING en de overheid is van grote betekenis voor EBUSCO”, zegt Peter

Bijvelds, CEO van EBUSCO. “Beide hebben zich verbonden aan een jong en innovatief bedrijf

dat substantieel bijdraagt aan de reductie van klimaat- en milieu-emissies alsmede een reductie

van geluid en trillingen.” Volgens Walter Luijten, COO van EBUSCO,  betekent de Europese

goedkeuring dat onze bussen in alle Europese lidstaten kunnen worden verkocht en geschikt

zijn om op alle lijnen en onder alle omstandigheden te worden ingezet.”
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De overheid heeft een reeks heel concrete plannen om de CO2-uitstoot terug
te brengen naar nul. Steden worden met strenge milieunormen
geconfronteerd. Vanaf 2030 moeten alle OV-bussen in Nederland emissievrij
zijn. Er mogen dan geen bussen meer rondrijden met gas of dieselmotoren.
Klimaatverandering en milieu-emissies stellen ons wereldwijd voor ongekende
uitdagingen. ING wil duurzame ontwikkelingen stimuleren en de wereldwijde
transitie naar een CO2-arme, klimaatbestendige economie helpen
vormgeven.”
— Dirk Jan van Swaay - Directeur energietransitie ING Bank

We zien een enorm marktpotentieel voor de bussen van EBUSCO, waarmee
een versnelling van verduurzaming kan worden bereikt. Het gaat alleen al in
Nederland om een vervangingsmarkt van vijfduizend bussen. De Europese
markt voor stadsvervoer is geraamd op minimaal honderdduizend bussen en
er is veel belangstelling voor de innovatieve stadsbus van EBUSCO.
— Rob Engelschman - Directeur van ING Corporate Investments

De betrokkenheid van ING en de overheid is van grote betekenis voor
EBUSCO. Beide hebben zich verbonden aan een jong en innovatief bedrijf dat
substantieel bijdraagt aan de reductie van klimaat- en milieu-emissies alsmede
een reductie van geluid en trillingen.” Volgens Walter Luijten, COO van
EBUSCO, betekent de Europese goedkeuring dat onze bussen in alle
Europese lidstaten kunnen worden verkocht en geschikt zijn om op alle lijnen
en onder alle omstandigheden te worden ingezet.  
— Peter Bijvelds - CEO van EBUSCO



OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.
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