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Beste lezer,

Dit nummer van FEBIAC INFO schenkt een bijzondere aandacht aan de motorbranche. Dat is geen toeval, het 
is een sector waar meerdere dossiers momenteel hoog op het agenda staan. Mobiliteit en verkeersveiligheid met 
name. Motorfietsen en scooters hebben sowieso een belangrijke rol te spelen in het ontwarren van de mobiliteits-
knoop in stedelijke gebieden, maar tegelijk moet er aandacht zijn voor de kwetsbaarheid van motorrijders. De 
sterke stijging de voorbije jaren van het aantal motorrijders en het aantal gereden kilometer, maakt dat het aantal 
ongelukken waar motorrijders bij betrokken zijn niet dezelfde daling kent als de globale ongevalscijfers. Mobiliteit, 
veiligheid en scholing van motorrijders, wij hebben er meer dan gewone aandacht voor!

De motorsector houdt FEBIAC echter ook om economische redenen bezig. De verkoopsvolumes zijn de voorbije 
jaren ronduit goed geweest, maar de markt is dermate geëvolueerd dat de rentabiliteit van heel veel invoerders- en 
dealerbedrijven momenteel in erg nauwe schoentjes zit. Bovendien hechten motorverkopers soms nog onvoldoende 
belang aan de beleidsopvolging van hun bedrijf. En ook dat wreekt zich in hun resultaten. Ook daar dient onze 
federatie aandacht voor te hebben. Onze opleidingscel FEBIAC Academy biedt daarom, in samenwerking met de 
motorbranche, een opleidingstraject op maat aan. Het zal motordealers in staat stellen om de vinger aan de pols 
te houden van hun bedrijf en om daar in te grijpen waar efficientie en rentabiliteit verbeterd kunnen worden. 

Met de termen efficiëntie en rentabiliteit belanden we onvermijdelijk bij de sector van het wegtransport. De crisis 
heeft de truck- en transportbranche de jongste jaren in zijn greep gehad, en we zijn nog lang niet uit het dal. 
Maar de sector reageert: trucks en bestelwagens winnen aan efficiëntie en milieuvriendelijkheid, de logistieke 
organisatie van de vervoersstromen wordt verfijnd, en het aspect van recrutering, opleiding en retentie van chauffeurs 
krijgt prioriteit. Die belangrijke evolutie van de transportbranche ontdekt u in al zijn aspecten tijdens de komende 
editie van het Salon voor Lichte Bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Motorfietsen en de vakbeurs Truck en 
Transport. Ik hoop er u dan ook te mogen verwelkomen!

      

      Pierre Alain De Smedt,
      Voorzitter
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Vaarwel, koning auto!
De balans van het mobiliteitsbeleid in Brussel is van-
daag de dag wel heel sterk doorgeslagen. Decennialang 
moest alles en iedereen wijken voor koning auto, 
maar dat is voorgoed voorbij. De stad wordt terug-
gegeven aan de zachte weggebruiker, aan het open-
baar vervoer, aan de stadsbewoner. Daarbij past een 
zucht van opluchting en verschijnen er beelden van 
lommerrijke parken, blije wandelaars en fietsers en 
sympathiek busverkeer. De auto moet de stad uit, 
en daarvoor hoeven we zelfs niet te wachten op de 
uitvoering van het IRIS-2-plan. Ambitieuze projecten 
worden kwistig rondgestrooid, en de eerste bakens 
van het nieuwe beleid trots uitgezet. Het parkeer-
tarief gaat fors omhoog, het aantal parkeerplaatsen 
gestaag naar beneden. De vijfhoek is gepromoveerd 
tot grootste zone-30 van Europa, en van de uitbrei-
ding van trambeddingen, busbanen en fietsvoorzie-
ningen wordt expliciet toegegeven dat zij als doel 
hebben het autoverkeer te versmachten. Hoog op 
de actielijst staan verder onder andere het versmal-
len van de E40 vanuit Leuven bij het binnenrijden 
van het Brussels Gewest, en het slopen van het 
Herrmann-Debrouxviaduct. Het is nu echt menens. 

Het gaat slecht? Maak het slechter!
De strategie achter dit beleid is al even simpel als 
evident: het autoverkeer zodanig bemoeilijken dat 
de moegetergde automobilist ten langen leste toch 
kiest voor de fiets of de tram. Ontneem de auto 
zijn troeven, en de concurrentie krijgt meteen een 
sterkere speelhand. Duw de stroom in een trech-
ter en het probleem lost zichzelf op. Natuur- en 
verkeerskundig klopt dat niet. Door trechters te 
creëren, nodig je de auto(mobilist) uit om te doen 
waar ie goed in is: alternatieve wegen zoeken, slui-
pen, zichzelf beredderen. Net als water doet. Daar 
gaan dus je intenties om woonbuurten leefbaar te 
houden en het verkeer te regisseren. De Brusselse 
aanpak is zelfs compleet in tegenspraak met die 
van voorbeeldsteden waar de aanpak is om het 
autoverkeer te kanaliseren naar hoofdassen met 
optimale doorstroomcapaciteit. Dat creëert moge-
lijkheden om verkeersluwe zones te maken zonder 
de verliestijd te doen exploderen. Brussel is daar-
entegen het infrastructurele  zootje nog verder aan 
het verzieken. Op die manier, zo wordt verkondigd, 
raken we  de auto kwijt. Twintig percent minder 
auto’s over acht jaar, mooie woorden! De stress op 
het verkeersnet moet omlaag, absoluut mee eens, 
maar in een grote stad is (behoorlijk veel)  auto- en 
truckverkeer onvermijdelijk en onmisbaar om het 
sociale en economische weefsel intact te houden, 
daar fiets je niet omheen.

Ik stel me trouwens de vraag of die politiek van 
versmachting van het autoverkeer morgen über-
haupt meer succesvol zal zijn dan vandaag. Brussel 
figureert nu al helemaal aan de top van Europese 
steden met het meeste verliesuren door files. Geen 
stad doet beter, niet Parijs, Milaan, Palermo of 
Warchau. Aan ontmoedigende factoren geen gebrek, 
maar dat heeft tot vandaag dus geen mentaliteitswij-
ziging teweeggebracht. Is het vel van  de Belgische 
automobilist echt zoveel dikker dan dat van zijn 
Europese buren, waar minder files toch rijmen met 
succesvol collectief en niet gemotoriseerd vervoer? 
Of gaat het helemaal niet om dik vel en slechte 
mentaliteit? Ik vrees het.
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De Brusselse aanpak is compleet in tegenspraak 
met die van de voorbeeldsteden.

De auto mo de stad uit, en daarvoor hoeven we zelfs ni 

te wachten op de uitvoering van h IRIS-2-lan.
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Wil Brussel wel een coherent vervoers-
systeem?
Zonder te vervallen in gemeenplaatsen als de perfectibele 
kwaliteit en dienstverlening van de collectieve vervoers-
systemen, is het niet moeilijk in Brussel ogenblikkelijk 
de vinger te leggen op heel wat zere plekken. Neem 
het metrostation Erasmus. Dat paste in de recentere 
uitbreiding van het metronet en biedt perspectieven 
voor pendelaars uit het pajottenland. Wie echter de 
vrij probleemloze - en daardoor weinig milieubelas-
tende - autorit van thuis tot aan het metrostation wil 
combineren met een ondergrondse verplaatsing in de 
stad, wordt voor zijn multimodale aanpak beloond met 
een onthutsend gebrek aan parkeermogelijkheden in 
vergelijking met het potentieel aan reizigers, met een 
maximum parkeertijd van enkele uren of boetetarieven 
van 15 euro per halve dag. Reken dat om per maand, 
en je blijft lekker in je knusse kar natuurlijk. Je moet 
goed gek zijn. Metrostations die ongeschikt zijn om 
pendelaars te doen overstappen; wil Brussel eigenlijk 
wel multimodaal vervoer?

Principiële keuzes en echte argumenten
Reële alternatieven en complementariteit die werkt, 
daar gaat het om. Gecombineerd met realistische ver-
wachtingen. Wanneer grootse ideeën in denkgroepen 
en werkcommissies aan hun haalbaarheid worden 
getoetst, blijkt al snel dat metro, tram en bus op de 
piekuren evenzeer tegen hun maximale capaciteit 
aanbotsen. De noord-zuidas is al net zo’n flessenhals 
voor het treinverkeer. Laat ons dus heel erg realistisch 
zijn inzake de extra capaciteit die het openbaar vervoer 
aankan. 

De verstikkingspolitiek eist nog een andere tol: die van 
onnodige milieuvervuiling. Toen Touring deze zomer 
één aspect aanhaalde van een mobiliteitsstudie door de 
KU Leuven in opdracht van Touring en FEBIAC, namelijk 

dat slecht geregelde verkeerslichten een enorme verlies-
tijd en zeer veel onnodige luchtvervuiling veroorzaken, 
verklaarde Staatssecretaris Bruno De Lille onomwonden 
dat dit doelbewust was. We weten het, en we doen er 
niks aan. Principiële standpunten als peremptoir argu-
ment; onthutsend is dat. Voor dergelijke beleidskeuzes 
dien je ter verantwoording worden geroepen. Mobiliteit 
is vandaag een kostbaar en noodzakelijk goed, dermate 
kostbaar dat je er niet mee morst, zeker niet wanneer 
dat een aanzienlijke milieukost heeft. 

Alles bij het oude?
Dat alles is geen reden om het (auto)verkeer onge-
moeid te laten. Brussel heeft nood aan één masterplan 
mobiliteit. Je hoeft met de auto echt niet meer tot bij 
Manneke Pis te raken, en woonbuurten verdienen een 
autoluw regime. Maar net zo goed heeft het autoverkeer 
recht op doorstromingsassen met optimale capaciteit, op 
aansluitingen op het openbaar vervoersnet en op een 
verkeersbeleid dat alle weggebruikers in rekening neemt 
en evenwaardig behandelt. Dat begint met “quick wins”, 
die weinig kosten en veel opleveren - zoals verkeerslich-
tensynchronisatie - en het mondt uit in een weefsel van 
elkaar versterkende vervoersmodi. Zolang de beleidskeu-
zes dogmatisch zijn, en niet in functie staan van mobi-
liteits- en milieudoelstellingen, raken we enkel nog meer 
verstrikt en loopt uiteindelijk de hele trechter over.

Luc Bontemps
Afgevaardigd bestuurder   
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de vinger te leggen op heel wat zere plekken.
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De daling is een algemene trend, ongeacht het type van eigenaar.

Gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's in België volgens type van eigenaar
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Bedrijven (niet Leasing) 166,0 164,9 161,3 155,1 148,3
Leasing 154,1 150,5 146,1 140,6 133,4
Zelfstandigen 158,1 157,2 152,7 146,1 139,8
Natuurlijke personen 147,3 146,9 142,7 137,6 131,3
Totaal 152,9 151,9 147,5 141,8 135,2

2006 2007 2008 2009 Situatie eind 08/2010

In heel wat Europese landen is een fiscaal systeem op basis 
van de CO2-uitstoot ingevoerd, dat bovendien ondersteund 
wordt door bijkomende maatregelen zoals een schroot-
premie. Die aanpak levert vaak goede resultaten op: de 
CO2-uitstoot van de nieuwe auto’s die in de EU ingeschreven 
worden, ligt in 2009 zowat 5% lager dan in 2008. Hoe is de 
situatie in België? Kennen we hier ook een (gelijkaardige) 
daling van de uitstoot? En vooral: welke segmenten, voer-
tuigtypes en types van eigenaars dragen daar het meest toe 
bij? En hebben de fiscale maatregelen effect?

De Europese overheden hebben 2015 gekozen als het 
jaar waarin de nieuwe auto’s die in de Europese Unie 
op de markt gebracht worden, nog maar 130 g/km 
CO2 mogen uitstoten. De jacht op het CO2 is geopend 
en de overgangsmaatregelen die de constructeurs 
opgelegd krijgen, zijn bijzonder streng. In 2012 moet 
65% van de voertuigen aan die limiet voldoen, in 2013 
wordt dat 75%, in 2014 80% en in 2015 dus 100%. 
Laten we eens zien waar België zich vandaag bevindt 
ten opzichte van deze doelstelling.

De algemene evolutie
In ons land is het nog altijd wachten op een echt 
‘groene’ autofiscaliteit omdat de gewestelijke overhe-
den nog niet tot een akkoord zijn gekomen. 

Toch hebben de federale korting op factuur bij de 
aankoop door een particulier van een nieuwe schone 
auto (15% bij minder dan 105 g/km CO2 en 3% voor 
auto’s met CO2-uitstoot tussen 105 en 115 g/km CO2 
), de beperking van de aftrekbaarheid van de auto-
kosten volgens de CO2-uitstoot voor de bedrijven, 
de invoering van milieucriteria in de car policies van 
bedrijven en de berekening van de voordelen van 
alle aard op basis van diezelfde CO2-uitstoot – het 
mogelijk gemaakt om de CO2-uitstoot van de nieuw 
ingeschreven voertuigen in ons land drastisch te ver-
minderen: van 151,9 g/km eind 2007 tot 135,2 g/km 
CO2 eind september 2010. Dat is een daling van 11 %. 
Ook de bonussen die het Waalse Gewest aan particulie-
ren toekent, hebben daar enigszins toe bijgedragen.

Elk type van eigenaar draagt bij tot de 
daling
De grafiek hiernaast maakt duidelijk dat de daling 
van het gemiddelde een algemene trend is, dit 
ongeacht het type van eigenaar. De daling is vooral 
opvallend bij auto’s die op naam van een leasing-
bedrijf ingeschreven worden: bij die groep bedroeg 
ze tussen 2007 en eind september 2010 11,4%, 
tegenover 10,6% bij de particulieren en 11% voor 
alle nieuwe auto’s samen.



‘’Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper’’ 
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België: een goede leerling op het vlak van CO2?

De constructeurs hebben een enorme vooruitgang geboekt 
op het vlak van brandstofverbruik.
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Evolutie van de inschrijvingen van nieuwe auto’s per segment

SEGMENT 2007 % 2008 % 2009 %      YTD 2010      %       
                 
KLEINE STADSWAGENS 15.248 2,9% 19.031 3,5% 25.005 5,2% 23.300 5,1%
KLEINE POLYVALENTEN 42.954 8,2% 37.540 7,0% 27.450 5,7% 16.646 3,7%
KLEINE FAMILIEWAGENS 142.493 27,0% 142.084 26,4% 129.844 27,2% 133.715 29,4%
MEDIUM FAMILIEWAGENS 33.622 6,4% 33.155 6,2% 24.185 5,1% 27.229 6,0%
GROTE FAMILIEWAGENS 16.425 3,1% 18.647 3,5% 22.194 4,6% 18.590 4,1%
LIMOUSINES 6.497 1,2% 5.257 1,0% 4.114 0,9% 3.692 0,8%
KLEINE BREAKS  33.828 6,4% 40.581 7,5% 38.403 8,0% 32.267 7,1%
MEDIUM BREAKS 35.373 6,7% 43.333 8,1% 37.919 7,9% 34.355 7,6%
GROTE BREAKS 24.225 4,6% 24.829 4,6% 20.785 4,3% 18.114 4,0%
COUPÉS 7.309 1,4% 8.531 1,6% 9.675 2,0% 8.169 1,8%
CABRIO’S 12.923 2,5% 11.861 2,2% 9.035 1,9% 8.011 1,8%
ROADSTERS 2.081 0,4% 1.636 0,3% 1.457 0,3% 1.193 0,3%
ULTRA SPORTIEVEN 1.868 0,4% 1.870 0,3% 1.401 0,3% 1.140 0,3%
KLEINE MONOVOLUMES 10.181 1,9% 8.415 1,6% 9.223 1,9% 6.655 1,5%
MEDIUM MONOVOLUMES 50.084 9,5% 43.713 8,1% 32.709 6,8% 27.614 6,1%
GROTE MONOVOLUMES 41.216 7,8% 41.449 7,7% 30.742 6,4% 27.678 6,1%
COMBI’S 5.331 1,0% 5.444 1,0% 3.911 0,8% 3.295 0,7%
JEEPLIKE 41.337 7,8% 43.448 8,1% 43.631 9,1% 52.190 11,5%
Onbekend 1.803 0,3% 5.123 1,0% 4.511 0,9% 11.138 2,4%
Totaal 526.805 100% 537.955 100% 478.203 100% 454.991 100%
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Bron: FEBIAC

Wanneer we de segmenten indelen per grootte 
– klein (A,B,C,G,N), middelgroot (D,H,O), groot 
(E,I,P) – en per producttype – nicheproducten (F, J, 
K, L, M) en Jeeplike (R) –, merken we tussen 2007 
en eind 2010 een –eerder verrassende– stabilise-
ring van het aandeel van de kleine segmenten, een 
daling van de ‘middelgrote en grote’ segmenten en 
van de ‘nicheproducten’. En de winnaar is ... het 
segment Jeeplike. 
 
De kleine segmenten zijn momenteel goed voor 46,7% 
van het markttotaal, een marktaandeel dat –het weze 
herhaald – de laatste jaren amper geëvolueerd is (46,5% 
in 2007). Anderzijds hebben de middelgrote en grote 
segmenten hun marktaandeel zien dalen van respec-
tievelijk 22,6% tot 19,6% en van 15,5% tot 14,2%. 
De andere segmenten –op Jeeplike na–vormen veeleer 
‘nichemarkten’. Het Jeeplike-segment is het sterkst 
gegroeid: van 7,8% tot 11,5% eind september 2010.

De vooruitgang van het Jeeplike-segment is opval-
lend, maar men kan niet om de vaststelling heen 
dat de modellen in dat segment, dat nog altijd erg 
gewaardeerd wordt, sterk geëvolueerd zijn: het aan-
bod is uitgebreid tot kleinere modellen, terwijl de 
constructeurs enorme vooruitgang geboekt hebben 
op het vlak van verbruik. Onderstaande tabel maakt 
duidelijk dat de gemiddelde CO2-uitstoot van dit seg-
ment in 2007 nog 200 g/km bedroeg, maar vandaag 
gedaald is tot ongeveer 170 g/km, wat overeenstemt 
met een verbruik van ongeveer 6,3 l/100 km.

De daling van de CO2-uitstoot is dus niet zozeer het 
gevolg van meer aankopen van compacte auto’s, en 
moet dus tot uiting komen binnen de segmenten 
zelf. We bekijken nu de evolutie van de CO2-gemid-
delden van de diverse segmenten. 

Minder CO2 = meer compacte auto’s?
Gaat die daling van de CO2-uitstoot gepaard met een wijziging van de ‘segmentmix’, treedt er met andere 
woorden een verschuiving op van de inschrijvingen van nieuwe auto’s naar kleinere marktsegmenten?. (De tabel 
hieronder toont de ontwikkeling van de verschillende marktsegmenten van 2007 tot 2009 en voor 2010 tot eind 
september).
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Evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s per segment

SEGMENT 2007 2008 2009 YTD 2010 2007-2010 2009-2010 
      
KLEINE STADSWAGENS   119,6 118,9 111,3 109,8 -8,2%  -1,3%
KLEINE POLYVALENTEN 131,1 129,2 126,3 124,5 -5,0% -1,4%
KLEINE FAMILIEWAGENS 133,9 129,3 124,6 114,8 -14,3% -7,9%
MEDIUM FAMILIEWAGENS 154,7 147,2 140,0 129,1 -16,6% -7,8%
GROTE FAMILIEWAGENS 165,7 158,6 155,2 150,4 -9,2% -3,1%
LIMOUSINES 197,3 196,5 185,1 184,7 -6,4% -0,2%
KLEINE BREAKS  144,2 140,7 144,6 145,0 0,6% 0,3%
MEDIUM BREAKS 147,0 140,6 133,7 124,2 -15,5% -7,1%
GROTE BREAKS 166,1 160,7 154,0 148,1 -10,8% -3,8%
COUPÉS 157,9 149,3 145,9 139,6 -11,6% -4,3%
CABRIO’S 166,4 158,4 154,2 150,1 -9,8% -2,7%
ROADSTERS 166,7 155,5 160,7 168,6 1,1% 4,9%
ULTRA SPORTIEVEN 294,1 291,1 266,3 270,6 -8,0% 1,6%
KLEINE MONOVOLUMES 135,8 134,8 134,1 132,7 -2,3% -1,0%
MEDIUM MONOVOLUMES 149,1 147,4 141,8 137,3 -7,9% -3,2%
GROTE MONOVOLUMES 168,7 167,0 161,0 154,4 -8,5% -4,1%
COMBI’S 215,0 214,5 213,8 209,8 -2,4% -1,9%
JEEPLIKE 208,5 200,1 186,5 169,9 -18,5% -8,9%
Totaal gemiddelde 152,2 147,8 142,2 135,1 -11,3% -5,0% 
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Bron: FEBIAC

Sinds 2007 is de gemiddelde cilinderinhoud van nieuwe auto's 
verminderd met 4,1%.

Tussen 2007 en eind 2010 is de gemiddelde CO2-
uitstoot van zowat alle segmenten (behalve de kleine 
breaks en roadsters) gedaald met gemiddeld 11%. 

De daling is het grootst bij de kleine en middelgrote 
gezinsauto’s en bij de middelgrote breaks (tussen -
14,3% en -16,6%). De meest uitgesproken evolutie 
zien we – opnieuw – in het segment Jeeplike dat zijn 
CO2-uitstoot ziet dalen met bijna 20%. Die evolutie is 
heel goed zichtbaar over 2009 en de 9 eerste maanden 
van 2010 – in die periode bedroeg de daling haast 9%. 
Dat is alvast het bewijs van de enorme vooruitgang die 
de autoconcepten uit dit segment hebben ondergaan 
en die zich aan de milieueisen en de wensen van de 
verbruikers hebben weten aan te passen. 

De segmenten waarvan de CO2-uitstoot betekenisvol 
gedaald is, zijn ook de segmenten die de voorkeur 
van de kopers krijgen. De kleine stadsauto’s en de 
kleine gezinsauto’s, met een gemiddelde uitstoot van 
respectievelijk 109,8 en 114,8 g/km, zijn ook de auto’s 
die in aanmerking komen voor de federale korting op 
factuur en voor de Waalse ecobonus.
De auto’s die maximum 115 g/km CO2-uitstoten, 
vertegenwoordigden eind september 2010 35,5% van 

de verkoop aan particulieren en 30% van het totaal 
aantal inschrijvingen, tegen 16% in 2009 en 8,7% in 
2007!

Minder CO2 = compactere motoren?
We gaan nu na of die aanzienlijke daling van de 
CO2-uitstoot van de nieuwe auto’s op de markt 
gepaard gaat met een ‘downsizing’ van de cilinder-
inhoud.

Sinds 2007 is de gemiddelde cilinderinhoud van 
alle nieuw verkochte wagens verminderd met 4,1%. 
Hoewel deze daling eerder bescheiden oogt, lijkt de 
trend naar downsizing van de motoren ingezet. Met 
name in de middelgrote en grote segmenten laat de 
vermindering zich het sterkst voelen (tussen -4,7% en 
-7,3%), terwijl in de kleine segmenten de daling onder 
het gemiddelde blijft.
  
Met de komst van kleinere modellen is het opnieuw 
het segment Jeeplike dat het sterkst uit de hoek komt: 
de gemiddelde cilinderinhoud daalt er van 2300 cc tot 
ongeveer 2000 cc. De ‘energieverslinders’ waarmee dit 
segment vaak geassocieerd wordt, behoren echt wel 
tot het verleden. 

Info
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De technologie van de downsizing biedt heel wat 
voordelen. Hij laat toe om de cilinderinhoud van de 
motoren en de CO2-uitstoot te verminderen, om het 
energierendement te verbeteren en om tegelijk de 
prestaties van de vroegere motoren (koppel en ver-
mogen per liter cilinderinhoud) te behouden of zelfs 
te verbeteren. Dat is meer bepaald te danken aan het 
gebruik van de drukvulling met een turbocompres-
sor (een deel van de energie die in de uitlaatgassen 
vervat zit, wordt gerecupereerd om de inlaatlucht 
samen te drukken). 

Anderzijds hoeft een motor op zich niet gedownsized 
worden om zijn verbruik en dus CO2-uitstoot te zien 
dalen: een klassieke motor uitrusten met een turbo 
is een eenvoudige, relatief goedkope en doeltref-
fende oplossing om een auto te verbeteren. Ook 
de directe injectie en de efficiëntere kleppensturing 
dragen hiertoe bij: hierdoor wordt de brandstof op 
een veel efficiëntere manier in de verbrandingskamer 
ingespoten.

Besluit
Met een gemiddelde CO2-uitstoot van 135 g/km voor 
de nieuw ingeschreven auto’s is België goed op weg om 
tegen 2015 de doelstellingen te halen die Europa gesteld 
heeft. De federale kortingen en de Waalse bonus hebben 
daar ongetwijfeld toe bijgedragen. Die trend ging gepaard 
met een wijziging in het aankoopgedrag van onze mede-
burgers. Die kiezen nu voor modellen die onmiskenbaar 
zuiniger zijn, zonder daarom noodzakelijk compacter te 
zijn – wat vooral te danken is aan de perfectionering en 
downsizing van de motoren. Zoals vaak gaat het hierbij 
om een evolutie eerder dan een revolutie. 

De groene autofiscaliteit ontbreekt het echter nog altijd 
aan een echte ‘ruggengraat’: die moet het, via de jaar-
lijkse verkeersbelasting, mogelijk maken om het auto-
park op een geleidelijke en zo mogelijk in de 3 gewesten 
uniforme manier te verjongen en te ‘vergroenen’. Alleen 
met structurele maatregelen die rekening houden met alle 
milieuaspecten – zowel CO2 als luchtvervuiling – en die op 
Euro-normen en CO2-uitstoot gebaseerd zijn, kunnen de 
ambitieuze doelstellingen bereikt worden.

Nadine Atanassoff
Adviseur Economische studies, Personenwagens en 
Bedrijfsvoertuigen 

Evolutie van de gemiddelde cilinderinhoud van nieuwe auto’s per segment

SEGMENT 2007 2008 2009 YTD 2010 2007-2010 2009-2010 
      
KLEINE STADSWAGENS 1096 1113 1100 1078 -1,6% -2,0%
KLEINE POLYVALENTEN 1297 1314 1300 1245 -4,1% -4,2%
KLEINE FAMILIEWAGENS 1524 1529 1506 1482 -2,8% -1,6%
MEDIUM FAMILIEWAGENS 1927 1936 1892 1786 -7,3% -5,6%
GROTE FAMILIEWAGENS 2087 1997 1985 2073 -0,7% 4,4%
LIMOUSINES 2650 2684 2698 2875 8,5% 6,6%
KLEINE BREAKS  1540 1535 1537 1538 -0,1% 0,1%
MEDIUM BREAKS 1802 1811 1773 1716 -4,7% -3,2%
GROTE BREAKS 2042 2001 1979 1941 -4,9% -2,0%
COUPÉS 1931 1993 1937 1826 -5,4% -5,7%
CABRIO’S 1870 1850 1882 1837 -1,8% -2,4%
ROADSTERS 1671 1593 1797 1896 13,4% 5,5%
ULTRA SPORTIEVEN 4084 3990 3955 4054 -0,7% 2,5%
KLEINE MONOVOLUMES 1453 1445 1420 1393 -4,1% -1,9%
MEDIUM MONOVOLUMES 1689 1671 1611 1573 -6,9% -2,3%
GROTE MONOVOLUMES 1874 1832 1799 1769 -5,6% -1,7%
COMBI’S 2155 2164 2155 2090 -3,0% -3,0%
JEEPLIKE 2304 2238 2145 2009 -12,8% -6,3%
Totaal gemiddelde 1728 1720 1683 1657 -4,1% -1,6% 

A
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J
K
L
M
N
O
P
Q
R
 

Bron: FEBIAC

België: een goede leerling op het vlak van CO2? 
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Motorrijders zijn kwetsbaar in het verkeer, en bovendien 
lijkt het aantal ongevallen bij motorrijders de jongste jaren 
minder snel te dalen dan bij andere categorieën weggebrui-
kers. Om te kunnen duiden waaraan deze toename te wijten 
is, is een nauwkeurige en kwaliteitsvolle registratie van de 
ongevallen met motorrijders een eerste voorwaarde. Precies 
daar mangelt het. 

De officiële ongevalstatistieken van het Belgisch 
Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) hinken twee 
jaar achter op de realiteit. Bovendien worden voor 
de analyse van motorongevallen te weinig relevante 
factoren onderzocht. Daardoor kunnen geen valabele 
uitspraken gedaan worden over de oorzaken. Uit het 
enige diepgravende Europese motorongevallenon-
derzoek – de MAIDS-studie uit 2000 - blijkt dat in 
de helft van de ongevallen de hoofdoorzaak van het 
ongeluk een menselijke fout van een automobilist 
was. De belangrijkste aanleiding (70%) is het niet, of 
te laat, opmerken van de motorrijder. In België wordt 
deze factor niet eens onderzocht. De statistieken per 
leeftijdscategorie leggen geen enkele link met de rij-
opleiding die de motorrijder al dan niet genoot, noch 
met het type motorrijbewijs, noch met de rijervaring 
die het slachtoffer had.  FEBIAC vraagt een betere 
ongevalregistratie, om op basis daarvan de juiste 
maatregelen te kunnen nemen. Feit is, dat hoe meer 
ervaring een motorrijder heeft, hoe minder risico hij 
of zij loopt om bij een ongeval betrokken te worden. 
FEBIAC vraagt daarom een financiële tegemoetko-
ming voor doorgedreven motoropleidingen.

Aantal doden en gewonden bij motor-
ongevallen daalt
De meeste recente ongevalcijfers die ter beschik-
king zijn bij de FOD Economie en het BIVV dateren 
van 2008. In vergelijking met 2007 vallen er goede 
resultaten te noteren:

het aantal doden is gedaald met 20,58% (108 doden 
in 2008 en in 2007 nog 136)
het aantal zwaargewonden is gedaald met 9% (768 
zwaargewonden in 2008 en in 2007 nog 844)
het aantal licht gewonden is lichtjes gestegen met 
3,35% (3298 licht gewonden in 208 en 3191 in 
2007.

Daarbij komt nog dat het totale voertuigenpark 
met 3,45% is gegroeid tussen 2007 en 2008 (park: 
384.310 gemotoriseerde twee-, drie en vierwielers). 
Het aantal gereden kilometers is voor dezelfde peri-
ode toegenomen van 1,30 naar 1,32 miljard km. 
Tussen 1991 en 2007 is het aantal reizigerskilome-
ters per motorfiets gestegen met 169%. Het overlij-
densrisico per reizigerskilometers is bij motorrijders 
in 15 jaar tijd dus wel degelijk met meer dan de 
helft gehalveerd. Toch blijven motorrijders zwakke 
en kwetsbare weggebruikers.
Het valt trouwens te verwachten dat de komende 
jaren het aantal scooter- en motorrijders nog zal 
toenemen, en reden te meer om deze groep van 
dichtbij op te volgen. 

Registratie van ongevallen in België 
gebuisd
Cijfers laattijdig ter beschikking
Het BIVV bevestigt dat “er helaas geen recentere 
cijfers beschikbaar dan die van 2008”. De officiële 
Belgische verkeersongevallenstatistieken werden tot 
dit jaar beheerd door de Algemene Directie Statistiek 
en Economische Informatie van de FOD Economie. 
Het BIVV maakt ieder jaar een gedetailleerde analyse 
van de data die door de FOD Economie aan het BIVV 
ter beschikking worden gesteld. Helaas vergt de vali-
datie van de verkeersongevallenstatistieken door de 
FOD economie veel tijd.
Volgens de timing die de laatste jaren gevolgd werd 
zouden de gegevens van 2009 dus in principe pas 
tegen juni 2011 beschikbaar zijn. FEBIAC vindt een 
achterstand van 1,5 jaar onaanvaardbaar lang.
Op dit moment zou de FOD Economie zich evenwel 

•

•

•

Ongevallen met gemotoriseerde tweewielers: 
dringend nood aan betere registratie
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Voor de analyse van motorongevallen worden 
te weinig relevante factoren onderzocht.

De officiële ongevalstatistieken van h Belgisch Instituut 

voor Verkeersveiligheid (BIVV) hinken twee jaar achter op 

de realiteit.
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De cijfers van het BIVV maken alleen een onderscheid tussen 
ongevallen met motoren met minder en met meer dan 400 cc.

in een overgangsperiode bevinden voor wat de analyse 
van de verkeersongevallencijfers betreft en is het moge-
lijk dat het BIVV vanaf dit jaar zijn analyses zal verrichten 
op cijfers die rechtstreeks door de politie aan het BIVV 
ter beschikking worden gesteld. In dat geval zouden de 
cijfers van het jaar 2009 dus sneller kunnen beschikbaar 
zijn, en misschien zelfs in het najaar van 2010. 

Onvoldoende parameters onderzocht
Verder bevat de databank ongevallenstatistieken geen 
gegevens over de rijbewijzen van de in de ongevallen 
betrokken personen en bestuurders. Gezien de FOD 
mobiliteit op dit moment nog werkt aan de kruispunt-
databank rijbewijzen is het ook niet mogelijk om een 
link te leggen met deze databank. Op basis van de infor-
matie die het BIVV hierover krijgt van de FOD mobiliteit 
zou het nog minstens enkele jaren duren vooraleer 
dergelijke verbinding in principe mogelijk zou zijn. Op 
dit moment is het dan ook onmogelijk om op basis van 
objectieve cijfers uitspraken te doen over de eventuele 
effecten op de ongevalsbetrokkenheid van motorrijders 
die niet specifiek een rijexamen of rijopleiding voor de 
motorfiets gevolgd hebben. Pas in 1989 is het verplichte 
motorrijbewijs ingevoerd, maar of de motorrijders ouder 
dan 40 jaar- die dus vaak geen motorrijexamen hebben 
moeten afleggen - meer bij ongevallen betrokken zijn, 
valt niet aan te tonen.
Het afgelopen jaar is het aantal scooters tot 125cc in 
het park toegenomen (+ 5% in marktaandeel naar een 
totaal van 36,24% van het totaal aantal nieuw inge-
schreven voertuigen). Na 2 jaar rijervaring met de auto 
mag iedereen met een rijbewijs B ook met een scooter 
tot 125cc rijden. Het zou nuttig zijn om bij ongeval-
len ook te kijken of er een eventuele link bestaat. Het 
Franse ONISR (Observatoire national interministériel de 
la sécurité routière) stelt alvast in een rapport van 2007 
dat voor 125 cc’s het risico op een ongeval twee keer 
lager is dan voor krachtigere motoren.
De cijfers van het BIVV maken alleen een onderscheid 
tussen ongevallen met motoren met minder en meer 
dan 400cc (stelselmatig ‘zware motoren’ genoemd). 
Een verdere opsplitsing is een noodzaak. FEBIAC 
stelt dan ook een kruising voor met de databank van 
de DIV om een exact beeld te hebben over het type 
motoren en hun cylinderinhoud om te kijken of er 
daar enige link bestaat met het ongevalsrisico.
Het verslag over gemotoriseerde tweewielers van het 
Europees Observatorium voor de Verkeersveiligheid 
(European Road Safety Observatory, ERSO 2008) stelt 

dat de leeftijd een invloed heeft op het ongevalsrisico, 
vooral bij jonge bestuurders. Het rapport blijft echter 
vaag over de vraag of het daadwerkelijk de leeftijd 
van de motorrijders is, dan wel zijn ervaring die het 
ongevalsrisico beïnvloedt. De Europese studie MAIDS 
stelt dat motorrijders met meer ervaring minder vaak 
de primaire oorzaak van ongevallen zijn.

MAIDS, 2000 variabelen per ongeval 
onderzocht
Nadat jarenlang geen wetenschappelijke informatie over 
de oorzaken van motorongevallen voorhanden was, is 
het rapport van MAIDS (Motorcycle Accidents In Depth 
Study) de basis voor het ontwikkelen van waarde-
volle maatregelen die het aantal slachtoffers zullen doen 
dalen. De studie over motor- en bromfietsongevallen 
werd uitgevoerd in de periode 1999-2000 in Frankrijk, 
Duitsland, Italië, Nederland en Spanje. In totaal werden 
921 ongevallen ter plekke onderzocht op ongeveer 2000 
variabelen. Ongevallen werden gereconstrueerd, getui-
gen ondervraagd, voertuigen onderzocht en medische 
gegevens geanalyseerd. Het initiatief voor MAIDS werd 
genomen door ACEM (Association des Constructeur 
Européens de Motocycles), met de ondersteuning van de 
Europese Commissie en diverse onderzoeksinstituten, om 
de veiligheidsaspecten van dit waardevolle vervoermiddel 
beter te begrijpen en verder te verbeteren.

De belangrijkste onderzoeksresultaten uit MAIDS:
1) In 50% van de ongevallen was de hoofdoorzaak 

van het ongeluk een menselijke fout van een 
automobilist. De belangrijkste factor (70%) is het 
niet, of te laat, opmerken van de motorrijder. Dat 
is te wijten aan een gebrek aan aandacht van 
de automobilist, aan hindernissen die het zicht 
tijdelijk belemmeren en aan de beperkte omvang 
van een motor, waardoor deze minder opvalt in 
het verkeer en zijn snelheid moeilijker valt in te 
schatten. 

2) In 37% van de ongevallen was de oorzaak van het 
ongeluk een menselijke fout bij de motorrijder. 

 Die menselijke fout kan bestaan uit onvoldoende 
aandacht of gebrekkige vaardigheden. De onder-
zoekers merken op dat er soms vaardigheden 
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Slechts 18% van de ongevallen gebeurt tegen een snelheid die beduidend 
lager of hoger ligt dan de snelheid van het omringende verkeer.

nodig zijn die uitstijgen boven de vereisten voor 
het praktijkexamen om een rijbewijs te behalen. Het 
komt ook voor dat motorrijders het andere voertuig 
over het hoofd hadden gezien of een verkeerde beslis-
sing namen (actie was onvoldoende aangepast om 
het ongeluk te voorkomen). In 13% van alle gevallen 
maakten de motorrijders een dergelijke beslissings-
fout.

3) De snelheid, zowel vóór het ongeval als bij impact, 
ligt meestal (70%) beneden de 50 km/u. Er zijn rela-
tief weinig ongevallen waarbij overdreven snelheid 
een element was in de oorzaak van het ongeval; 
slechts 18% van de ongevallen gebeurt tegen een 
snelheid die beduidend lager of hoger ligt dan de 
snelheid van het omringende verkeer.

4) Bij ongevallen komen aanrijdingen met personenwagens 
het meest voor (60%). Een tweede belangrijke oorzaak 
is de wegeninfrastructuur, hetzij bij ongevallen waarbij 
alleen de motorrijder is betrokken, of bij een poging om 
een aanrijding met een ander voertuig te vermijden.

5) In minder dan 1% van de ongevallen waren er 
technische problemen met de motor (meestal met 
de banden). Uit de MAIDS-studie blijkt dat 3,6% 
van de motorongevallen te wijten is aan gebrekkig 
wegenonderhoud of aan weginfrastructuur die niet 
op motorrijders is afgestemd. In België ligt dat aantal 
wellicht hoger door de slechte staat en het gebrekkig 
onderhoud van veel wegen.

Beter sensibiliseren en invoeren van financi-
ele stimulansen voor vrijwillige opleidingen 
Motorrijders met een rijbewijs B, dat dateert van voor 
1/01/1989, hoeven geen rijexamen af te leggen om 
met de motor te rijden. 

Zowel voor deze groep als voor de jongere generaties, 
die wel een examen moeten afleggen, is het belang-
rijk om een bijkomende opleiding te volgen om de 
eigen vaardigheden aan te scherpen. Op basis van de 
ongevalstatistieken kan in elk geval niet afgeleid wor-
den of er enige invloed is van het al dan niet behalen 
van een rijbewijs.
In elk geval, hoe meer ervaring, hoe minder risico motor-
rijders lopen om bij een ongeval betrokken te worden.
Maar opleidingen verplichten lijkt geen goede oplossing. 
Alle opleidingscentra die FEBIAC heeft gecontacteerd zijn 
voorstander van betere sensibilisering. Jaarlijks volgen 
enkele duizenden motorrijders een opleiding, en dat aan-
tal blijft stabiel over de voorbije jaren. We vrezen echter 
een daling want begin augustus werd beslist dat oplei-
dingscheques enkel nog kunnen gebruikt worden door 
werknemers die een opleiding willen volgen om hun posi-
tie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Om de arbeidsmarkt-
gerichtheid te verhogen, mag voor opleidingen die starten 
vanaf 1/8/2010 de betaling met opleidingscheques enkel 
nog mogelijk zijn voor beroepsopleidingen die erkend 
zijn binnen het stelsel van Betaald Educatief Verlof. 
Daardoor kunnen opleidingscheques niet meer voor 
motoropleidingen gebruikt worden. De FOD Economie 
& Werk is niet de meest geschikte overheidsdienst om 
deze veiligheidstrainingen te ondersteunen, maar col-
lega Hilde Crevits op Vlaams niveau en ontslagnemend 
staatssecretaris Etienne Schouppe zouden hier wel hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen. Een verlaging van de 
BTW van 21 naar 6% zou al een belangrijke stimulans zijn.
FEBIAC vraagt opnieuw een financiële tegemoetkoming 
om een doorgedreven motoropleiding te volgen en wil 
mee aan de kar trekken om een ruime sensibilisering te 
voeren, ook in samenwerking met het BIVV.

Stijn Vancuyck
Adviseur gemotoriseerde tweewielers
Adviseur verkeersveiligheid

Bronnen : 
- statistieken FEBIAC over het park
- BIVV, Observatorium voor de verkeersveiligheid, 
 themarapport motorrijders 200�2007, publicatie in 2009, 
 http://bivvweb.ipower.be/Observ/NL/motorrijders_nl.pdf
- BIVV, Observatorium voor de verkeersveiligheid, Statistieken 

Verkeersveiligheid 2008, publicatie in 2010, http://bivvweb.ipower.
be/Observ/NL/Statistieken%20verkeersveiligheid%202008_NL.pdf

-  ACEM, MAIDS-studie, 2008, http://www.maids-study.eu/

Jaarlijks volgen enkel duizenden motorrijders een opleiding.
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Het Europese rijbewijs voor motorrijders: 
stand van zaken van de omzetting 
in nationale wetgeving

De rechtstreekse toegang tot het motorrijbewijs 
zal slechts vanaf 24 jaar kunnen.

De derde EU-richtlijn (2006/126/EG) over het rijbewijs voor 
motorrijders treedt vanaf 19 januari 2013 in voege. De 
teksten moeten uiterlijk tegen 19 januari 2011 omgezet 
worden in nationale wetgeving. De FOD Mobiliteit en Vervoer 
heeft het KB terzake voorbereid. De gewesten moeten er 
nu hun advies over uitbrengen en daarbij vragen FEBIAC 
en MotorCycle Council uw aandacht voor de opties die de 
richtlijn voorziet, en die al dan niet door de FOD Mobiliteit 
zijn gevolgd. 

De opties uit deze richtlijn zijn meermaals besproken 
tijdens de vergaderingen van de Motorcycle Council 
(MCC), een vereniging die alle stakeholders rond 
motorfietsen en –rijden groepeert: de federaties van 
de rijscholen (FAA en Federdrive), representatieve 
gebruikersverenigingen zoals de Motorcycle Action 
Group (MAG), en de industrie en verdelers van motor-
fietsen (FEBIAC en Federmoto). 

Na enkele verkennende vergaderingen met de FOD 
Mobiliteit en Vervoer hebben de verenigingen onder-
ling een consensus bereikt over de mogelijke aanpas-
singen aan het Europees rijbewijs die ze met de FOD 
wilden bespreken. Tijdens de volgende vergadering 
van de FOD Mobiliteit en Vervoer waren echter blijk-
baar ineens alle beslissingen al genomen en werd 
er geen ruimte meer gelaten voor een constructief 
voorstel dat op een consensus binnen de motorbran-
che (industrie en gebruikers) is gebaseerd. Het is dit 
voorstel dat we graag aan u voorleggen zodat u over 
alle info beschikt om een gefundeerd advies uit te 
brengen over de EU-richtlijn. 

Wat voorziet de EU-richtlijn in essentie?
Voor de verschillende stappen tussen de rijbewij-
zen A1 en A schrijft de EU-richtlijn een stapsgewijs 
rijbewijs voor met telkens 2 jaar ervaring alvorens 
naar de volgende categorie te kunnen overstappen 
(vb. 18-20-22 jaar). Elke overstap moet gepaard 
gaan met een opleiding OF een examen. De leef-
tijdsgrenzen zijn optioneel.
De rechtstreekse toegang tot het motorrijbewijs 
zal voortaan slechts vanaf 24 jaar kunnen. Dat is 
verplicht volgens de EU-richtlijn en zal dus voor 
alle lidstaten gelden. 
Zoals nu al het geval is, zullen houders van een 
rijbewijs B nog altijd na 2 jaar de toelating krijgen 
om met een 125cc te rijden. Dit is een optie.

1.

2.

3.

Hierna volgt een stand van zaken voor het motorrijbe-
wijs en dus de beslissing die door dhr. Etienne Schouppe 
naar voren wordt geschoven. 

Er zou niets veranderen aan de huidige leeftijds-
categorieën:

rijbewijs AM voor scooters van de klasse B (beperkt 
tot 45km/u): vanaf 16 jaar waarmee België niet 
ingaat op de optie om deze klasse al vanaf 14 jaar 
toegankelijk te maken (wel nog altijd toegankelijk 
voor houders van een rijbewijs B voor de auto)

Vanaf 18 jaar zou een duidelijk stapsgewijs rijbewijs 
worden ingevoerd, verplicht door de EU-richtlijn:

rijbewijs A1 voor scooters en motoren tot 125cc 
en 11 kW: vanaf 18 jaar, waarmee België niet kiest 
voor de optie om al vanaf 16 jaar deze voertuigen 
te kunnen besturen
rijbewijs A2 beperkt vermogen tot 25 kW. (= 34 PK) 
en een vermogen/gewichtsverhouding van maximum 
0,16 kW/kg: vanaf 20 jaar
rijbewijs A: vol vermogen: vanaf 22 jaar (tot op 
vandaag 21 jaar).

Omwille van de verkeersveiligheid en het 
behoud van de huidige leeftijdsgrenzen gaan 
FEBIAC en MCC hiermee akkoord.

Waarover zijn FEBIAC en MCC dan wel 
bezorgd? 

Zoals eerder gemeld schrijft de EU-richtlijn een 
stapsgewijs rijbewijs voor met telkens 2 jaar erva-
ring (18-20-22 jaar). De FOD Mobiliteit en Vervoer 
echter wil voor elke stap een examen (volgens 
de richtlijn) én een opleiding (volgens specifieke 
nationale wetgeving) verplichten, hoewel de EU-
richtlijn enkel spreekt over examen of opleiding. 

Deze dubbelverplichting is nooit besproken op 
de voorbereidende vergaderingen met de FOD. 
Maar met deze beslissing staan we blijkbaar voor 
een voldongen feit. FEBIAC en MCC vinden dat 
daardoor de toegang tot de gemotoriseerde twee-
wielers te duur en te complex wordt zonder dat 
de beoogde voordelen op vlak van een betere rij-
vaardigheid en dus verkeersveiligheid  gerealiseerd 
worden.

•

•

•

•

1.
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De equivalentie tussen het rijbewijs B en de 125-cc klasse, 
is een goede zaak voor de mobiliteit.

Voor FEBIAC en MCC zou het logischer zijn om 
enkel een opleiding te verplichten. Een examen 
is immers slechts een momentopname. Veel 
beter is om beginnende motorrijders elke twee 
jaar effectief via een rijschool bij te sturen 
in de vaardigheden die ze hebben verworven 
met een minder krachtig voertuig. Wanneer 
de procedure te duur wordt (combinatie oplei-
ding en examen), zullen nieuwe motorrijders 
liever hun start uitstellen tot 24 jaar en met-
een voor een A-rijbewijs gaan. Maar dan gaan 
de voordelen van het stapsgewijs rijbewijs 
- met de voordelen voor de verkeersveiligheid 
door de tussentijdse bijsturingen - verloren. 
Bovendien betekent het examen een mentale 
drempel voor de kandidaten. 

Na de vergadering waarop de beslissing werd 
meegedeeld dat het nieuwe KB zowel een exa-
men als een opleiding zou verplichten, hebben 
we de heren Etienne Schouppe, Marc Vansnick 
en Kristiaan Popelier nogmaals ontmoet om onze 
visie te delen. Zij begrijpen onze bezorgdheid 
dat slechts weinig kandidaten het stapsgewijs 
rijbewijs zullen volgen en leken open te staan om 
toch enkel voor een verplichte opleiding te kiezen. 
Maar de tekst die voor advies naar de gewesten is 
gestuurd, spreekt nog altijd over de verplichting 
van opleiding en examen. 

Net als nu zullen houders van een rijbewijs B na 
2 jaar de toelating krijgen om met een 125cc te 
rijden. De FOD Mobiliteit en Vervoer is wel voor-
stander van de invoering van een verplichte oplei-
ding van 4 uur, maar zonder verplicht examen.

2.

Omwille van de mobiliteit en de dagelijkse 
files kopen steeds meer Belgen een lichte 
scooter tot 125cc en maximum 11 kW. In 2010 
is het marktaandeel gestegen naar 35% van 
de totale markt van nieuwe motorfietsen. 
Dit wijst op een duidelijke nood in functie 
van mobiliteit. Doordat er nu geen examen 
of opleiding is verplicht, maken pendelaars 
gemakkelijk de overstap van de auto naar een 
scooter om vlot de files te ontwijken. Indien 
er geen equivalentie meer zou bestaan tus-
sen het rijbewijs B en de 125cc-klasse, zou dit 
geen goede zaak zijn voor de mobiliteit.
Met betrekking tot de verkeersveiligheid, laten 
de huidige ongevallenstatistieken geen ver-
hoogd ongevalrisico zien voor deze catego-
rie. Het Franse ONISR (Observatoire national 
interministériel de la sécurité routière) stelt 
in een rapport van 2007 dat voor 125 cc’s 
het ongevalrisico twee keer lager is dan 
voor krachtigere motoren. Toch gaan MCC en 
FEBIAC wel akkoord met de minimale oplei-
ding van 4 uur. Tenslotte stappen de mensen 
over op een ander type voertuig waarmee ze 
nog geen ervaring hebben. De opleiding zou 
wel beperkt moeten blijven tot 4 uur, omdat 
anders de mensen ontmoedigd zullen zijn om 
de overstap naar een meer mobiliteitsvriende-
lijk voertuig te maken (tijd en kosten). 

Vanaf 2013 zou niet langer het B-rijbewijs gel-
den voor een trike, maar wordt een A-rijbewijs 
verplicht. Wie met een driewieler wil rijden, 
zal dus eerst het examen met een tweewieler 
moeten afleggen. Maar de bijhorende behen-
digheidsproeven van het examen zijn specifiek 
ontworpen voor motorfietsen. Voor wie enkel 
met een trike wil rijden, is het A-rijbewijs weinig 
relevant. Het rijgedrag van een klassieke trike of 
zelfs voertuigen van de nieuwe generatie zoals 
de Can-Am Spyder (met twee wielen vooraan en 
een wiel achteraan) leunen qua stabiliteit heel 
dicht aan bij auto’s. 

3.

De FOD Mobiliteit en Vervoer is wel voorstander van 

de invoering van een verplichte opleiding van 4 uur, 

maar zonder verplicht examen.
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Om de kosten te beperken, moeten rijopleidingen in kleine groepen 
mogelijk gemaakt worden.

Voor FEBIAC en MCC heeft het dus geen zin om 
voor trikes een A-rijbewijs te verplichten. 

Opleiding in groep mogelijk maken 
Om de kosten van de rijschool voor de (kandidaat-) 
motorrijders te beperken, stellen FEBIAC en MCC 
voor om de motoropleidingen voortaan in groep te 
mogen organiseren met een maximum van 5 kandi-
daten. De gemiddelde prijs van een uur opleiding in 
de rijschool is ongeveer € 60. Door de opleiding in 
groep te organiseren, kan de kostprijs per deelnemer 
gevoelig zakken.

Basisopleiding voor kandiaat-motorrijders 
versterken
De huidige basisopleiding voor het rijbewijs A 
bedraagt 6 uur. Bij de FOD leeft het gevoel dat 6 uur 
onvoldoende is. Daarbij is er vaak sprake van 20 uren 
of zelfs nog meer uren opleiding. 

In overleg tussen FEBIAC, MCC en de federaties 
van de rijscholen is een consensus bereikt om de 
opleiding uit te breiden tot maximaal 14 uur. 

Stijn Vancuyck
Adviseur gemotoriseerde tweewielers
Adviseur verkeersveiligheid

Voor FEBIAC en MCC heeft h geen zin om voor strik een 

A-rijbewijs te verplichten.

H lezier van motorrijden mo voor iedereen bereikbaar blijven.
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Om toegelaten te worden op de openbare weg, moet ieder prototype 
ingeschreven worden en daarvoor is een homologatie noodzakelijk.

Het homologatiesysteem voor voertuigen, onderdelen en 
technische entiteiten dat door Europa opgesteld werd met 
het oog op de inschrijving en de indienststelling ervan, 
bestaat uit 3 homologatietypes: de homologatie voor ‘grote 
serieproductie’, de homologatie voor ‘kleine serieproductie’ 
en de ‘individuele homologatie’.

Deze drie homologatietypes maken de commercialise-
ring mogelijk van het klassieke voertuig van Jan modaal 
dat in groten getale wordt geproduceerd; van de voer-
tuigen van kleine constructeurs en van nichevoertuigen 
die in beperkte oplage gebouwd worden; en tot slot van 
uitzonderlijke voertuigen die per stuk gebouwd worden. 
Deze drie homologaties zijn helemaal gelijk aan elkaar 
wat betreft het vereiste, hoge veiligheidsniveau en de 
strenge milieunormen die ze opleggen, maar uit prak-
tische en economische overwegingen verschillen ze van 
elkaar wat betreft de manier waarop aangetoond moet 
worden dat het voertuig wel degelijk aan de reglemen-
taire vereisten voldoet die erop van toepassing zijn.
Voor ‘grote serieproducties’ wordt de volledige con-
formiteit met de regelgeving vereist, moeten er testen 
uitgevoerd worden, moet het EG-goedkeuringsattest 
afgeleverd worden en moet de gelijkvormigheid van 
de productie verzekerd worden; de lidstaten kunnen 
in het geval van kleine serieproducties en individuele 
homologaties vrijgesteld worden van een of meerdere 
verplichtingen die voortvloeien uit een of meerdere 
reglementaire bepalingen op voorwaarde dat er aan 
andere relevante vereisten voldaan wordt. Met andere 
vereisten bedoelt men de administratieve bepalingen en 
technische vereisten die erop gericht zijn een gelijkwaar-
dig verkeersveiligheids- en milieubeschermingsniveau te 
garanderen, dat in zo groot mogelijke mate overeen-
stemt met dat van de ‘grote serieproductie’.

Elke lidstaat kan zijn eigen gelijkwaardige eisen opleggen. 
Zo is het mogelijk, naargelang van de voertuigcategorie 
en de aard van het onderwerp, dat:

Het goedkeuringsattest en het goedkeuringsmerkteken 
niet vereist zijn voor zover er een testverslag opgesteld 
werd door een erkende technische instantie.
De in de reglementaire akte voorziene tests uitge-
voerd worden door de constructeur zelf en dat deze 
zelf het technisch verslag opstelt;
Dat de constructeur op afdoende wijze aan de voor 
goedkeuring bevoegde instantie aantoont dat de 
fundamentele vereisten van de reglementaire akte 
nageleefd worden.

•

•

•

In die zin valt het dan ook te begrijpen dat er geen crashtest 
wordt opgelegd aan een voertuig waarvoor men een indi-
viduele homologatie wenst aan te vragen!!! “Gefeliciteerd, 
mijnheer, uw wagen is geslaagd voor de crashtest, maar 
jammer dat hij niet meer in rijwaardige staat is!” 
Er bestaat geen twijfel over het feit dat deze drie homo-
logatiemogelijkheden perfect aangepast zijn aan de 
commercialisering van “conventionele” producten, maar 
zijn ze ook aangepast aan enerzijds de ingebruikname 
van prototypes en anderzijds de commercialisering van 
nieuwe technologieën? De vraag op zich doet al vermoe-
den dat het antwoord negatief is.

Prototypes worden ook op de openbare 
weg getest
Elk nieuw model doorloopt een prototypefase voor het 
zijn opwachting maakt in de showroom. Hoewel in steeds 
meer gevallen de tijdsconsumerende en dure prototypes 
vervangen worden door digitale modellen en simulaties, 
blijft testwerk met echte wagens essentieel voor het 
model op zich en voor specifieke elementen:

validering van de ontwerpkeuzes;
gebruik in reële omstandigheden;
verificatie van het rijgedrag;
controle van de betrouwbaarheid;
bevestiging van de materiaalkeuzes;
werking van de veiligheidsystemen;
...

Deze tests vinden natuurlijk plaats op een afgesloten 
omloop, waarvoor geen enkele homologatie vereist 
is, maar ook op de openbare weg. Om toegelaten te 
worden op de openbare weg, moet ieder prototype 
ingeschreven worden en daarvoor is een homologatie 
noodzakelijk. Net op dit vlak wringt het schoentje, want 
een voertuig dat nog niet definitief is, kan niet geho-
mologeerd worden!

In Verordening 2007/46/CE wordt heel kort verwezen 
naar de regelgeving rond prototypes: “de individuele 
goedkeuring is niet van toepassing op prototypes van 
voertuigen die onder verantwoordelijkheid van een fabri-
kant op de weg worden gebruikt in het kader van een 
specifiek testprogramma, mits zij speciaal daarvoor zijn 
ontworpen en gebouwd.”

Een individuele goedkeuring is misschien nog wel moge-
lijk voor preserievoertuigen, maar het is quasi onmogelijk 

•
•
•
•
•
•
•
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Er moet een aangepaste regelgeving komen 
voor "prototypegoedkeuring".

om er een te verkrijgen voor echte prototypes omdat in 
hun ontwikkelingsstadium onmogelijk de vereiste bewij-
zen kunnen worden voorgelegd. Bovendien is het best 
mogelijk dat een aantal elementen zelf nog gehomolo-
geerd dienen te worden.

Het is niet de bedoeling om carte blanche te geven en 
het spreekt voor zich dat de algemene veiligheid van 
een voertuig volkomen gewaarborgd moet zijn. Het 
is belangrijk en noodzakelijk om te voorzien in een 
aangepaste regelgeving, zodat dit type van voertuig in 
aanmerking kan komen voor een “prototypegoedkeu-
ring”. Omdat de homologatie van prototypes niet meteen 
wordt omschreven door de Europese richtlijn, is de invul-
ling ervan een nationale bevoegdheid. De overheden van 
de lidstaten kunnen dus een soepel systeem op poten 
zetten dat de voor de wagenafstelling noodzakelijke test-
programma’s teolaat. Het zou niet abnormaal zijn om de 
geldigheidsduur van een dergelijke goedkeuring in tijd te 
beperken, op voorwaarde dat ze kan worden verlengd of 
vernieuwd indien nodig.

Op punt stellen van nieuwe technolo-
gieën
Qua nieuwe technologieën is er enerzijds sprake van 
een groeiend aantal comfortelementen, die steeds meer 
geavanceerde onderdelen vereisen, en anderzijds zijn er 
de eisen op het gebied van milieu en veiligheid, die op 
hun beurt tot de introductie van nieuwe technologieën 
leiden.

De omkaderende richtlijn stipuleert het volgende: “op 
verzoek van de fabrikant mogen de goedkeuringsinstan-
ties een EG-typegoedkeuring verlenen voor een systeem, 
onderdeel of technische eenheid waarin technologieën of 
concepten zijn toegepast die onverenigbaar zijn met een 
of meer in bijlage IV vermelde regelgevingen”, maar toch 
zou men meer rekening moeten houden met bepaalde 
principes die het de creatie van nieuwe technologieën 
stimuleren.

Ten eerste evolueert techniek doorgaans sneller dan de 
wetgeving. Daarom moet een constructeur, wanneer 
hij een nieuwe technologie ontwikkelt, de mogelijkheid 
krijgen om snel zijn nieuwe uitrusting in reële rijomstan-
digheden uit te testen met het oog op een betere en 
betrouwbare werking. Op die manier neemt hij ook de 
volledige verantwoordelijkheid ervoor op ten opzichte van 
de klanten, de andere weggebruikers en de maatschappij 
in het algemeen.
Als u weet dat een nieuwe technologie tijd en ruimte 
nodig heeft om te rijpen, is het in een eerste fase 
wenselijk dat het wetgevende kader niet te zwaar of te 
complex is. Een fabrikant moet zijn product immers snel 
kunnen laten evolueren zonder te worden afgeremd door 
allerhande verbodsregels of door de verplichting om op 
korte termijn lange en dure homologatietests te moeten 
doorlopen.

Ten tweede is het ook belangrijk dat de fabrikanten niet 
nodeloos geconfronteerd worden met een veelvoud aan 
wetgevingen. De Europese regelgeving verschilt soms van 
de normen die wereldwijd gelden, terwijl er geen enkele 
vereiste dit echt rechtvaardigt. We citeren als voorbeeld 
het geval van de normen voor airconditioning en voor 
voertuigen op waterstof (zie kaderstuk).

Prototyp worden ook op de openbare weg gt.
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Dit vormt niet alleen een rem op de technologische 
evolutie, een dergelijke opeenstapeling van wetten 
weegt ook op de internationale competitiviteit van 
de constructeurs.
Wanneer ze wereldwijd voertuigen op de markt 
brengen die beantwoorden aan de internationale 
normen, worden de fabrikanten geconfronteerd met 
de noodzaak om andere systemen uit te dokteren die 
aangepast zijn aan de Europese regels. Ze moeten 
dus twee types van een voertuig ontwikkelen, een 
voor de Europese markt en een voor de buitenlandse 
markten. Maar is dat wel nodig en nuttig?

Gelukkig werd na de aanbevelingen van de high-
levelgroep CARS 21 al een stap gezet in de richting 
van een vereenvoudiging van de regelgeving rond de 
goedkeuring van voertuigen: de eisen van bepaalde 
richtlijnen werden vervangen door die van de EEC-
UNO.

Omdat een deel van de deskundigheid ter zake bij 
de lidstaten en dus op Belgisch niveau ligt, vraagt 
FEBIAC:

enerzijds dat België een eenvoudige en praktische 
regelgeving vastlegt die prototypes toelaat op de 
openbare weg;
anderzijds dat erover gewaakt wordt dat de com-
munautaire regels in het algemeen, maar in het 
bijzonder die rond nieuwe technologieën, zoveel 
mogelijk stroken met de internationale wetten 
en dat de complexiteit van deze wetten evolu-
eert naargelang men de technologie in kwestie 
beheerst.

•

•

Info

Een opeenstapeling van wetten weegt 
op de internationale competitiviteit van de constructeurs.

Waterstofaangedreven voertuigen testen
Teneinde voertuigen te kunnen testen met brandstof-
systemen die een circuit onder hoge druk vereisen zoals 
waterstof, vraagt de huidige Europese wetgeving een 
zogenaamde componenten homologatie. Dit betekent 
dat elk onderdeel van het circuit onder druk – klep, 
regelaar, reservoir,... – afzonderlijk moet voldoen aan 
temperatuur, druk en lektesten.

Om de sprong van technologische ontwikkeling naar 
serieproductie te versnellen, heeft Japan haar regelgeving 
pragmatisch aangepakt en werkt ze in de aanloopfase 
met systeemtesten. Deze werkwijze houdt in dat verschil-
lende onderdelen van het waterstofcircuit kunnen gewij-
zigd worden en samen gevalideerd worden door tempe-
ratuur, druk en lektesten van het gehele waterstofcircuit 
als betrof het een “black box”. Dit stelt constructeurs in 
staat om voertuigen met waterstofaandrijving in beperkte 
aantallen te produceren en hun ervaringen onmiddellijk 
om te zetten in verbeteringen zonder onredelijke proce-
dures en kosten. De systeemtest of systeemhomologatie 
verzekert de veiligheid, maar de afwerking van homolo-
gatietesten en certificering verloopt sneller en soepeler 
dan wanneer vastgehouden wordt aan de homologatie 
van componenten.

Door dit verschil in aanpak worden in Europa amper 
waterstofaangedreven voertuigen gebouwd en gecom-
mercialiseerd, terwijl Japan zijn kennis en ervaring 
gestaag uitbreidt. Of hoe een te strikte regelgeving 
innovatie afremt. Dit voorbeeld illustreert de nood aan 
een soepel regelgevend kader waar, in samenspraak met 
de nationale of Europese homologatieoverheden, kan 
gewerkt aan een snellere en soepele introductie, optima-
lisatie en aanvaarding van nieuwe ontwikkelingen.

De constructeurs kunnen voertuigen m waterstofaandrij-

ving in beperkte aantallen produceren.
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In 2004 werd het probleem van de “nieuwe technologieën” in de Belgische Senaat aangekaart toen er sprake was 
van ‘Clean Technologies‘ voor voertuigen. In antwoord hierop liet de toenmalige minister van Economie, Energie en 
Wetenschapsbeleid weten dat er inderdaad nog geen homologatieprocedure voor proefvoertuigen bestond maar dat 
in het kader van Clean Technologies evenwel “een technische werkgroep opgericht werd die de opportuniteit van een 
homologatie van proefvoertuigen zal onderzoeken. De oprichting van die werkgroep getuigt van de bereidheid van de 
regering om in de homologatie van proefvoertuigen te voorzien”. 
Sindsdien werd hierover niet veel meer vernomen...

Philippe Planchon
Adviseur Technische Studies

Steven Soens
Adviseur Automotive Suppliers en Technisch Comité

Info
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FEBIAC Academy bekroont opnieuw de Automotive Manager van het Jaar 

Al zolang de auto bestaat, heeft hij steeds meer vooruitgang gemaakt.

FEBIAC Academy bekroont opnieuw de 
Automotive Manager van het Jaar

Eind juni vond de proclamatie plaats van de negende editie 
van Advanced Automotive Management, de meest toonaan-
gevende opleiding voor managers uit de automobielbranche, 
en een organisatie van FEBIAC Academy. Ook dit keer staken 
een veertigtal gedreven managers uit garage- en invoerders-
bedrijven hun beste beentje voor om de titel van ‘Automotive 
Manager van het Jaar’ weg te kapen. 

Deze eer kwam dit jaar toe aan Damien Deroanne, 
Field Manager MINI bij MINI Belux. De algemene 
kwaliteit van het eindwerk dat in kleine groep werd 
voorbereid, en de puike individuele verdediging ervan 
voor de examenjury, heeft deze laatste overtuigd dat 
Damien Deroanne dit jaar deze titel verdiende. Voordat 
Damien  bij MINI verantwoordelijk werd voor een deel 
van het dealernetwerk, was hij gedurende 5 jaar actief 
bij DaimlerChrysler. 

Wij hebben Damien Deroanne uitgenodigd om zijn visie 
op de ontwikkeling van de automobielbranche met ons 
te delen. In de 13 jaar dat hij inmiddels professioneel 
actief is in de automobielsector heeft hij zich steeds erg 
geïnteresseerd getoond in nieuwe trends en ontwikke-
lingen. In onderstaande tekst vindt u alvast een inspi-
rerende insteek tot het uiterst belangrijke debat over de 
rol van de auto in onze maatschappij vandaag en in de 
toekomst. Wij wensen u veel leesplezier en feliciteren 
Damien nogmaals met het schitterende resultaat en de 
verdiende bekroning.

Inmiddels is de tiende editie van Advanced Automotive 
Management gestart. Opnieuw gaan bijna 50 deel-
nemers de uitdaging aan om het programma tot een 
goed einde te brengen. Ook hen wensen wij graag alle 
succes toe. 

De terugkeer van het gezonde verstand 
Dit is een echt gebeurd verhaal: 
Op zondag 18 juli 2010 veegde een tiental voorbijgangers een 
automobilist flink de mantel uit. De scène speelde zich af ter 
hoogte van de uitgang van een rommelmarkt in Waterloo. 

Wat de automobilist misdaan had? Niets meer dan een 
HUMMER H3 besturen, wellicht de “indrukwekkendste”,  om 
niet te zeggen arrogantste 4x4 die vandaag op de markt is. 

In het begin van de jaren 2000 was het haast een must 
om met een grote pick-up of 4x4 de weg op te gaan. 
Vandaag echter, nauwelijks enkele jaren later, ligt het 
gebruik van die brandstof verslindende monsters langs 
alle kanten onder  vuur.

We kunnen ons afvragen welke factoren zulk een snelle 
en virulente ommekeer in de publieke opinie teweeg-
gebracht hebben. 

Sinds de auto zijn intrede gedaan heeft, is hij immers 
altijd maar verder de weg van de vooruitgang opge-
gaan: een hoger comfort- en uitrustingsniveau, een 
grotere betrouwbaarheid, krachtiger prestaties, meer 
ruimte en een grotere veelzijdigheid. Op basis van die 
criteria nemen de 4x4’s, SAV’s en SUV’s vandaag de top 
van de moderne autohiërarchie in en zouden ze dus de 
goedkeuring en het respect van de hele bevolking en 
van alle autoliefhebbers moeten krijgen. 

De situatie nu is echter compleet veranderd en de ont-
wikkeling van de auto past helemaal niet meer in het 
lineaire scenario van ‘almaar meer en almaar groter’. 

De economische en ecologische crisis ligt mee aan de 
geleidelijke ommekeer die we vandaag meemaken en 
die belichaamd wordt door de komst van almaar com-
pactere auto’s die – zoals de smart Fortwo, de Toyota IQ 
en uiteraard de “MINI” die als norm geldt – aangepast 
zijn aan het gemiddelde aantal inzittenden in een auto. 
En dat zijn geen 8 of 10 mensen zoals de grote volu-
mewagens ons willen doen geloven, maar wel amper 
1,2 personen. 
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Stagesopwielen.be helpt zowel wie een stageplaats zoekt als 
wie een stageplaats aanbiedt.
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Vandaag al worden tientallen elektrische voertuigen voorgesteld
die een heel andere eigenheid hebben dan klassieke auto's.

Wie onlangs de ‘Mondial de l’Automobile de Paris’ 
bezocht heeft, kon er niet omheen dat er vandaag tien-
tallen elektrische auto’s aangeboden worden en dat die 
een heel andere inhoud hebben dan de klassieke auto’s. 
De Peugeot Ion bijvoorbeeld deed ons aan de auto’s 
van de jaren ’80 denken, zo sober is de voorgestelde 
uitrusting en afwerking. 

In een maatschappij waar de helft van de wereldbevol-
king vandaag in grote metropolen leeft, zullen auto’s 
blijven evolueren tot eenvoudige en gebruiksvriendelijke 
alternatieven die het zwaar belaste milieu van de grote 
agglomeraties zoveel mogelijk sparen. 

Die vaststelling geldt niet alleen voor de auto, maar 
verklaart ook de opkomst van een nieuwe generatie 
elektrische scooters. Voor die tweewielers is een groot 
succes weggelegd, zeker als ze de steun genieten van 
grote merken zoals MINI. 

Op een moment waarop objectief gesproken een groot 
aantal auto’s zich door een bijzonder hoog niveau 
van stevigheid, betrouwbaarheid en veiligheid en door 
almaar krachtiger prestaties onderscheidt, maken we 
geleidelijk aan een terugkeer mee naar de allereerste 
roeping van de auto. 

En die roeping bestaat erin om, zoals de Ford T en de 
andere eerste auto’s van de 20e eeuw, gewoon een ver-
voermiddel te zijn om van A naar B te gaan. 

Die vaststelling mag ons echter niet uit het oog doen 
verliezen dat het grote publiek nog altijd geboeid blijft 
door mooie auto’s. Sommige constructeurs  hebben dat 
goed begrepen. De groep BMW bijvoorbeeld rust al haar 
modellen met de modernste technologieën uit om het 
verbruik en de vervuiling terug te dringen, en geeft haar 
tegelijk wagens een lijn mee die op grote waardering 
bij het publiek kan rekenen. Het succes van het gamma 
MINI herinnert er ons ook aan dat het publiek morgen 
nog geen auto met trappers zal kiezen, ook al wordt het 
zich elke dag beter bewust van het milieuprobleem. 

Het bewijs daarvan is dat, hoewel het gezonde verstand 
weer een woordje meespreekt in het autoverbruik, het 
hart zijn redenen heeft die de rede niet per definitie 
miskent – bij de bouw en het gebruik van auto’s mag 
men dan wel almaar meer verantwoordelijkheid tonen, 
het plezier om met een auto te rijden, blijft nog altijd 
een belangrijke factor.

Pascale Corstiaens
Adviseur Training
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Als men wil dat de weggebruikers betalen voor het gebruik van de 
weginfrastructuur, dan moet dit geld geïnvesteerd worden 

in het verbeteren van de wegen.

Naar aanleiding van het debat over de invoering van de 
kilometerheffing in Vlaanderen werd op 27 oktober 2010 
een gezamenlijk persbericht uitgestuurd door Voka, FEBIAC, 
Febetra en Fedis om hun gemeenschappelijke eisen kracht bij 
te zetten. De vier organisaties stellen dat de grote lijnen van 
het voorstel dat momenteel in voorbereiding is geen oplos-
sing zal brengen voor de verkeersellende en de bedroevende 
staat van het wegennet.

Opbrengsten enkel gebruiken voor inves-
teringen in weginfrastructuur 
De Vlaamse wegen zijn er zo slecht aan toe dat weg-
gebruikers letterlijk voelen wanneer ze Vlaanderen binnen 
rijden. “Vlaanderen lijkt wel één grote put in het Europese 
wegennet”, zeggen Voka, FEBIAC, Febetra en Fedis. “Als 
men wil dat weggebruikers betalen voor het gebruik van 
de weginfrastructuur, dan moet dit geld geïnvesteerd 
worden in het verbeteren van deze wegen.” Dit principe 
moet centraal staan in de kilometerheffing die de Vlaamse 
regering wenst in te voeren. De organisaties zijn daaren-
boven van mening dat zo’n kilometerheffing ook moet 
zorgen voor vlotter en schoner verkeer. “Dat effect bereikt 
men enkel ten volle door een slimme heffing in te voeren 
voor alle weggebruikers, dus zowel voor personenvervoer 
als voor vrachtvervoer.”

Het onderhoud van de Vlaamse wegen hinkt achterop. Uit 
ramingen blijkt dat de kost van de achterstand van het 
onderhoud bijna een half miljard Euro bedraagt, bovenop 
de jaarlijkse onderhoudskost van zo’n 100 miljoen Euro. 
Omdat de huidige budgetten te beperkt zijn, komt de 
Vlaamse overheid nauwelijks toe aan meer dan wat oplap-
werk. Voor een duurzaam structureel onderhoud worden 
onvoldoende middelen uitgetrokken, hoewel de Vlaamse 
weggebruiker jaar na jaar zowat 1,3 miljard euro betaalt 
aan verkeersbelastingen. 

Tarief ondermeer afhankelijk van ver-
vuilingsgraad 
Daarnaast zijn de organisaties van oordeel dat een 
kilometerheffing moet leiden tot gedragsverandering 
bij de weggebruikers, zodat er minder files ontstaan. 
“In 2001 was zo’n 20% van het verkeer tijdens de 
spitsuren zogenaamd recreatief verkeer. Die verplaat-
singen kunnen in principe worden uitgesteld naar 
kalmere momenten”, vinden Voka, FEBIAC, Febetra 
en Fedis. Daarnaast houdt het kilometertarief ook best 
rekening met de milieukenmerken van het voertuig. 

“Een kilometerheffing waarbij het tarief afhankelijk is van 
het tijdstip en de vervuilingsgraad van het voertuig, zal de 
weggebruikers stimuleren om hun verplaatsingsgedrag te 
veranderen en milieubewuster voertuigen aan te schaffen. 
Dat moet leiden tot minder luchtvervuiling, minder files 
en meer ruimte voor de weggebruikers die zich wel tijdens 
de spitsmomenten moeten verplaatsen.” 

Afschaffing bestaande verkeersbelastingen 
Voor de vier organisaties is het duidelijk dat uiteinde-
lijk alle weggebruikers zullen moeten betalen. “Wie de 
doorstroming op onze snelwegen wil bevorderen, moet 
immers sturende maatregelen nemen die ingrijpen op 
de hele verkeersstroom, dus ook op het personen-
vervoer.” Daarbij moet de slimme kilometerheffing in 
de plaats komen van de bestaande verkeersbelastingen 
(BIV, jaarlijkse verkeersbelasting). Dit is cruciaal voor 
FEBIAC. Daarbij mag de globale kost voor de chauf-
feur gemiddeld genomen niet toenemen.

Coherentie binnen België en Benelux 
FEBIAC voegt hier nog aan toe om ook te pleiten voor 
een eenvormige en coherente aanpak binnen België en 
binnen de Benelux.
FEBIAC verwerpt de idee om binnen ons land ver-
schillende systemen of tarievenstelsels toe te passen 
na de invoering van de kilometerheffing in de ver-
schillende gewesten. Er moet dus binnen België één 
gemeenschappelijk systeem voor kilometerheffing 
worden opgezet. Dit houdt concreet in dat er om 
praktische redenen moet worden gestreefd naar één 
tariefstel en één toepasbaar wegennet in België.
Nederland werkte al langer aan een systeem van kilome-
terbeprijzing. In ons land heeft men kansen laten liggen 
om samen met Nederland systemen uit te werken die 
maximaal op elkaar afgestemd zijn. Deze samenwerking 
had schaalvoordelen kunnen opleveren en voordelen voor 
de concurrentiepositie van beide landen kunnen bieden. 
Ondertussen heeft het Nederlandse regeerakkoord van 
het nieuwe kabinet Rutte I de kilometerheffing begraven. 
Alvorens te beslissen over een invoering van de kilometer-
heffing in ons land, moet nagegaan worden wat hiervan 
de effecten zullen zijn op de economie in ons land en de 
concurrentiepositie van onze havens.

Philip Naert
Adviseur Governmental Affairs


