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Intro
Beste lezer,

De sjoemelsoftware die VW heeft gebruikt, brengt onder andere het debat over het normverbruik en het 
reële verbruik van voertuigen op gang. Het verschil tussen beide is soms groot en de kloof tussen beide 
neemt de jongste jaren toe, zo blijkt. En dus lees je dat autoconstructeurs liegen. Dat verdient een duidelijke 
nuancering.  

Het is noodzakelijk om alle voertuigen volgens een gestandaardiseerde manier te testen; in labo-omgeving 
dus. Zo weet je dat iedereen op dezelfde wijze test en is onderlinge vergelijking mogelijk. De labo-test heeft 
echter ook een groot nadeel: hij kan onmogelijk het individuele rijgedrag en de specifieke rijomstandig-
heden van iedere Europeaan weergeven. Bovendien sluit de test steeds minder aan bij de realiteit van het 
verkeer en de voertuigtechnologie van vandaag. Er is dus terecht een nieuwe test in opmaak. Die simuleert 
hogere snelheden, meer snelheidsvariaties en ook wat pittigere acceleraties dan in de ronduit luie huidige 
cyclus. In de nieuwe test wordt er ook op de weg getest, om de ‘realiteit’ nog dichter te benaderen.

De autobranche rekent er samen met de politiek en de groene beweging op dat de verbruiksresultaten 
(en dus de emissies) van de nieuwe test dichter zullen aansluiten bij het reële verbruik op de weg. Maar 
maak u geen illusies, het testresultaat zal nooit overeenstemmen met eenieders verbruik! Er zullen zeer 
belangrijke afwijkingen blijven, onvermijdelijk. De rechtervoet van de chauffeur kan onmogelijk in de 
test worden meegenomen, net als het complexe stadsverkeer en het extra brandstofverbruik dat hiermee 
gepaard gaat. Ook de nieuwe test blijft in de eerste instantie een vergelijkingsbasis en een streefdoel: als 
de omstandigheden zich ertoe lenen en wanneer ik als chauffeur ook een inspanning doe om zuinig en 
schoon te rijden, dan komen test- en reëel verbruik in elkaars buurt of zijn ze gelijk. Maar dat is met de 
huidige test ook enigszins het geval. 

De voorbije jaren is de druk op de autoconstructeurs om auto’s met een lager verbruik en een lagere uitstoot 
te produceren enorm toegenomen. En ze zijn met diverse antwoorden gekomen om de uitdaging aan te 
kunnen gaan: efficiëntere motoren, alternatieve aandrijfconcepten, elektrische auto’s, hybrides, downsizing 
van motoren, lichtere materialen en ga maar door. Als consument kan je je makkelijk vergewissen van 
deze vooruitgang. Maar voor de goede orde: van een aantal van die nieuwe technologieën, 
zoals bijvoorbeeld een automatisch start-stopsysteem, is geweten dat ze nog meer resultaat 
opleveren op de testbank dan op straat. Dat lijkt me echter geen reden om ze met de vinger 
te wijzen of ze te bannen, integendeel. We hebben elke technische vooruitgang nodig om de 
strenge normen te halen en verder te blijven werken aan schoner en duurzamer verkeer. 

FEBIAC betreurt ten zeerste de overtredingen die aan het licht zijn gekomen. Die doen het 
merk en de hele autobranche echt geen goed. We mogen in de emotie van het moment ook 
niet de fout maken om iedereen te beschuldigen en ten kwade te duiden. De huidige situatie 
is bijzonder jammer voor de vele duizenden werknemers in de autobranche die zich inzetten 
om hun producten beter en duurzamer te maken. Die inspanningen zijn reëel en absoluut 
lovenswaardig. Ik zou niet willen dat zulks in de huidige crisis wordt vergeten. 

Luc Bontemps
Afgevaardigd Bestuurder 
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aangekondigde taxshift bepaald. Die taxshift heeft 
als doel om:

de concurrentiekracht van Belgische bedrijven te 
verhogen en de werkgelegenheid te promoten.
de koopkracht te verhogen door de lasten op 
werk te verlagen (via een verlaging in de perso-
nenbelasting).

De maatregelen met betrekking tot de loonlasten-
verlaging zijn goed voor een bedrag van ongeveer 
7,2 miljard euro. Ze moeten de loonkosthandicap 
tegen het einde van de legislatuur terugdringen 
van 16 naar 10 procent, onder meer dankzij de 
verlaging van de werkgeversbijdragen van 33 naar 
25 procent. 

Daarnaast werd een enveloppe van 580 miljoen 
euro voorzien om maatregelen ten gunste van zelf-
standigen en kmo’s te financieren. Ook werden er 
maatregelen voorzien om de werkgelegenheid in de 
sector van de spitstechnologie te garanderen.

•

•

Al die maatregelen zullen gefinancierd worden 
door een hogere consumptiebelasting (via accijn-
zen en de schrapping van het lagere btw-tarief 
op elektriciteit), milieutaksen en belastingen op 
kapitaalinkomsten.

Als vertegenwoordiger van de autosector waren we 
uiteraard het meest geïnteresseerd in de maatregelen 
met betrekking tot de accijnzen op brandstof.

Bij het federale akkoord van oktober 2014 had 
de regering reeds aangekondigd de accijnzen op 
diesel te zullen verhogen om zo op drie jaar tijd 
ongeveer 313 miljoen euro extra binnen te rijven 
voor de staatskas: 100 miljoen in 2016, 104 mil-
joen in 2017 en 109 miljoen in 2018.

In het kader van de taxshift werd besloten de 
accijnzen op diesel nog verder te verhogen om 
de inkomsten op te drijven met: 70 miljoen euro 
in 2016 en 2017 en 160 miljoen euro in 2018, 
goed voor een totaal van nog eens 300 miljoen.

INFO NOVEMBER 2015

Federale ‘taxshift’: 9 procent 
gefinancierd door dieselrijders 

Een van de maatregelen die de federale regering heeft getroffen in het kader van de ‘taxshift’ bestaat erin 
de prijzen van benzine en diesel dichter bij elkaar te brengen. Hoe zal die toenadering concreet in zijn 
werk gaan? Welke recepten liggen er op tafel? Wat is de impact voor automobilisten? Welk standpunt heeft 
FEBIAC hierover? Al die vragen willen we hier beantwoorden. 
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FEDERALE ‘TAXSHIFT’: 9 PROCENT GEFINANCIERD DOOR DIESELRIJDERS 

Daarbij dienen we op te merken dat deze maatregel 
geen betrekking heeft op vrachtwagendiesel aange-
zien de accijnzen daar geplafonneerd blijven op 
0,33 euro/liter.

Behalve de zuiver budgettaire doelstelling hebben 
deze maatregelen ook als doel om diesel af te straf-
fen omwille van de minder gunstige prestaties op 
het vlak van luchtkwaliteit, met name voor de oudste 
wagens (NOx, roetdeeltjes, enz.) en benzine aan-
trekkelijker te maken als brandstof.

Zonder al te veel in detail te willen treden, geven 
we nog mee dat de stijging van de dieselaccijnzen 
zal worden doorgevoerd door een kliksysteem: bij 
elke daling van de maximumprijs van de brandstof 

(diesel in dit geval) naar aanleiding van de pro-
grammaovereenkomst, wordt de helft van die daling 
omgezet in een stijging van de accijnzen.

Voor benzine wordt het volgende systeem gehan-
teerd: de accijnzen dalen op voorwaarde dat 
de accijnzen op diesel reeds gestegen zijn met 
0,02655 euro/liter in 2016, 0,0274 euro/liter 
in 2017 en 0,0428 euro/liter in 2018. De maxi-
male daling van de accijnzen voor benzine zal 
0,0227 euro/liter per jaar bedragen.

Als we ervan uitgaan dat de brandstofprijs exclusief 
belastingen niet verandert, zou dat neerkomen op de 
volgende prijzen:

Ter compensatie van die stijging zullen de accijnzen 
op benzine geleidelijk aan dalen, zodat de accijn-
zen op de twee brandstoffen eind 2018 identiek 
zijn.

Al die maatregelen kunnen worden samengevat in 
de volgende tabel (in de veronderstelling dat de 
maximale stijgingen en dalingen elk jaar gereali-
seerd worden):

2015 2016 2017 2018

Accijnzen in 
euro/liter

Diesel 0,4288 0,4625 0,4971 0,5470

Verschil 0,0337 0,0346 0,0500

Benzine 0,6152 0,5925 0,5698 0,5471

Verschil -0,0227 -0,0227 -0,0227

Verschil in 
accijnzen op 

benzine/diesel

€ 0,186 € 0,130 € 0,073 € 0,000

Inkomsten in 
miljoen euro

Gecumuleerde 
inkomsten

Federaal akkoord 
okt. 2014

100 104 109 313

Taxshift 70 70 160 300

Totaal 170 174 269 613
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Brandstofprijzen in euro/liter

Benzine 95

2015 2016 2017 2018

Productprijs na raffinage 0,3460 0,3460 0,3460 0,3460

Distributiemarge 0,1586 0,1586 0,1586 0,1586

Prijs (excl. taksen) 0,5046 0,5046 0,5046 0,5046

Heffingen APETRA - BOFAS 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104

Accijnzen + energieheffingen 0,6152 0,5925 0,5698 0,5471

Excl. btw 1,1302 1,1075 1,0848 1,0621

Btw (21%) 0,2373 0,2326 0,2278 0,2230

Consumentenprijs incl. btw  1,368 1,340 1,313 1,285

Diesel

2015 2016 2017 2018

Productprijs na raffinage 0,3503 0,3503 0,3503 0,3503

Distributiemarge 0,1621 0,1621 0,1621 0,1621

Prijs (excl. taksen) 0,5124 0,5124 0,5124 0,5124

Heffingen APETRA - BOFAS 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101

Accijnzen + energieheffingen 0,4288 0,4625 0,4971 0,5470

Excl. btw 0,9513 0,9850 1,0196 1,0695

Btw (21%) 0,1998 0,2069 0,2141 0,2246

Consumentenprijs incl. btw  1,151 1,192 1,234 1,294

Bron: Petrolfed (prijs op 16/10/2015)

Voor een volle tank van 40, 50, 60 of 70 liter geeft dat:

Benzine 95

2015 2016 2017 2018

-1,10 -1,10 -1,10 -3,30

-1,37 -1,37 -1,37 -4,12

-1,65 -1,65 -1,65 -4,94

-1,92 -1,92 -1,92 -5,77

Prijs van een volle tank (in euro) Verschil (in euro)

Benzine 95

2015 2016 2017 2018

40 liter 54,70 53,60 52,50 51,41

50 liter 68,38 67,00 65,63 64,26

60 liter 82,05 80,40 78,76 77,11

70 liter 95,73 93,81 91,88 89,96

Diesel

2015 2016 2017 2018

1,63 1,67 2,42 5,72

2,04 2,09 3,02 7,15

2,45 2,51 3,63 8,58

2,86 2,93 4,23 10,01

Diesel

2015 2016 2017 2018

40 liter 46,04 47,67 49,35 51,77

50 liter 57,55 59,59 61,68 64,71

60 liter 69,06 71,51 74,02 77,65

70 liter 80,58 83,43 86,36 90,59

Concreet betekent dit een daling met 3,3 tot 5,8 euro voor een volle tank benzine en een stijging met 5,7 
tot 10 euro voor een volle tank diesel.
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Besluit

De toenadering tussen de benzine- en dieselprijs is op zich geen negatief gegeven. Het is zelfs een logi-
sche stap want als we rekening houden met de energie-inhoud van de brandstof, levert een liter benzine 
34 MJ (miljoen joule) of 9,4 kWh aan energie terwijl dat voor een liter diesel 40 MJ of 11,1 kWh is. 
Dat verklaart ook waarom dieselwagens minder brandstof verbruiken dan benzinewagens om dezelfde 
afstand af te leggen. Bovendien is de prijs exclusief belastingen nagenoeg identiek terwijl diesel iets 
duurder is om te produceren dan benzine.

Hoe is het verschil dan gegroeid? 
Daar is ongetwijfeld een historische reden voor. Na de Tweede Wereldoorlog reden voornamelijk landbouw-
voertuigen en vrachtwagens op diesel. Om de economie na de oorlog terug op gang te trekken hebben 
veel Europese regeringen beslist de lagere taksen op deze brandstof aan te houden. Maar na de tweede 
aardoliecrisis (begin jaren ‘80) zagen Europese constructeurs er een opportuniteit in om het hoofd te bieden 
aan de stortvloed van Japanse wagens. Ze gingen zich daarom massaal toeleggen op de ontwikkeling van 
dieselmotoren voor personenwagens. Dieselmotoren verbruikten minder en de brandstof was ook nog eens 
goedkoper. Alleen maar voordelen voor de consument dus. Dat lagere verbruik heeft trouwens in ruime mate 
bijgedragen tot de drastische verlaging van de CO2-uitstoot, aangezien deze onlosmakelijk verbonden is 
met het verbruik. Intussen is men echter tot het besef gekomen dat diesel in termen van luchtkwaliteit (NOx 
en roetdeeltjes) minder goed presteert dan benzine, een kloof die ondanks aanzienlijke inspanningen van 
de constructeurs nog niet helemaal gedicht werd. Er werd een Europees wetsontwerp uitgewerkt om (voor 
Europa als geheel) een uniform wettelijk kader uit te werken om de prijzen van diesel en benzine dichter 
bij elkaar te brengen. Maar aangezien het om een fiscale maatregel gaat, moeten alle lidstaten unaniem 
akkoord gaan, waardoor er tot op heden nog geen definitieve tekst is.

De (geïsoleerde) keuze van België om de stap reeds te zetten, zou wel eens een gevaarlijke stap kunnen 
zijn, niet alleen in termen van wat in de volksmond ‘brandstoftoerisme’ wordt genoemd in de grenszones 
maar ook voor de doelstellingen wat de daling van de CO2-uitstoot betreft. Diesel moet de ideale oplossing 
blijven voor mensen die jaarlijks een groot aantal kilometers afleggen. Dieselwagens worden bovendien 
reeds zwaarder belast door de nieuwe fiscale regels die op 1 januari 2016 van kracht worden in het 
Vlaamse Gewest.

Ook het vermelden waard is dat de Franse afgevaardigden zopas een wetsvoorstel hebben gestemd om 
het belastingverschil tussen diesel en benzine weg te werken. De Franse eerste minister heeft onlangs 
aangekondigd de fiscaliteit voor beide brandstoffen in de komende vijf jaar te willen uniformiseren.

Anderzijds betreuren we dat meer dan 600 miljoen euro (hetzij 9 procent van de taxshift) opnieuw 
uit de zakken van de automobilisten wordt geklopt. Het huidige verschil in accijnzen kon ook worden 
weggewerkt met een grotere daling van de accijnzen op benzine.

Die maatregel vereist bovendien een regelmatige opvolging om te voorkomen dat onze concurrentie-
kracht in vergelijking met de buurlanden in het gedrang komt.
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FEBIAC organiseert de 5e editie haar tweejaarlijks 
high-level congres European Automotive Forum 
samen met ACEA, de Europese koepelorganisatie 
van de autoconstructeurs. De 2016-editie staat in 
het teken van connectiviteit en auto’s en vindt plaats 
op 14 januari 2016, de eerste publieke bezoeks-
dag van het auto- en motosalon.

Connectiviteit is een van de raakvlakken tussen de 
ICT-ontwikkelingen en die van de autoconstructeurs. 
Auto’s, maar ook lichte vrachtwagens, trucks en 
gemotoriseerde tweewielers interageren steeds meer. 
Ze sturen signalen naar elkaar in het verkeer, ze 
rijden daardoor ook “slimmer” en efficiënter. ICT, de 
automotive sector en infrastructuurbeheerders werken 
hand in hand om nieuwe toepassingen te ontwikke-
len die niet enkel het rijcomfort verhogen, ze zorgen 
ook voor een betere verkeersdoorstroming. 

De graad van sofisticatie in geautomatiseerde 
toepassingen kent nog maar een begin. Slimmere 
auto’s, slimmere infrastructuur, netwerken met hoge 
bandbreedtes, intelligent beheer van data, zelfrijden-

de voertuigen, ITS (Intelligente Transport Systemen) 
enzomeer zijn daarbij belangrijke schakels. Wagens, 
vrachtwagens, moto’s zijn intrinsiek immers veel meer 
dan hardware op 4 (of meer) wielen. Ze zijn aan het 
uitgroeien tot heuse dienstenplatformen.

Het EAF congres brengt de hoogste Europese beleids-
makers, CEO’s, strategen, marketeers, sales en 
ingenieurs bij elkaar. Zo’n 350 deelnemers worden 
verwacht in een congres met ruime media-aandacht.

Minister Jacqueline Galant opent het congres, gevolgd 
door het bureau McKinsey dat zijn nieuwe studie zal 
voorstellen over connectiviteit in onze sector. De eer-
ste Europese toespraak gaat naar mevrouw Violeta 
Bulc, de Europese Commissaris voor Transport. Zij 
bouwt immers een grootschalig C-ITS (coöperative 
ITS) programma uit met onder meer onze sector. 
Ze wordt gevolgd door Nederland dat zijn intrede 
als Voorzitter van de Europese Unie doet tijdens de 
eerste helft van 2016. Het EAF is dan ook het uitge-
lezen moment om de ambities en beleidslijnen van 
onze noorderburen te kennen waarbij een Europese 

INFO NOVEMBER 2015

European Automotive Forum:
Driving connected cars into the future

 

 
“Een verschuiving naar een belasting

op gebruik, dus per gereden kilometer,
stimuleert het gebruik van het juiste

vervoermiddel op het juiste moment.”
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aanpak van connectiviteit en autonome voertuigen 
centraal staan. Tot slot zal Europees parlementslid 
Philippe De Backer, die aan de wieg stond van 
eCall, graag zijn visie delen.

ACEA geeft vervolgens de inzichten en uitdagin-
gen weer van de voertuigconstructeurs, gevolgd 
door een toespraak van Dominique Leroy, CEO 
van Proximus. Zij zal het hebben over de rol van 
een telecomoperator in ons debat: welke zijn de 
toekomstperspectieven, hoe speelt deze sector in op 
“big data”, op het “internet of things” ?

Twee paneldebatten zullen vervolgens de huidige 
stand van zaken en toekomstige perspectieven 
van connectiviteit behandelen: 

een panel met actoren in de waardeketting 
van connectiviteit : de Europese Commissie, 
de autoconstructeurs, de infrastructuurbeheer-
ders, de service provider die de talloze data 
verwerkt, een leverancier van toepassingen en 
last but not least de klant-gebruiker vertegen-
woordigd door de Europese vleugel binnen 

•

FIA, de internationale vereniging van automo-
bielgebruikers;
een connectivity lab over de toekomst dat het 
vooral zal hebben over de maatschappelijke 
tendensen, toekomstvisie, vraagstukken en uitda-
gingen voor de diverse sectoren en stakeholders. 
De politieke invulling wordt gegeven door de tele-
comvleugel van de Europese Commissie (digital 
single market), terwijl de juridische vraagstukken 
belicht zullen worden door het internationale 
advocatenkantoor Baker & McKenzie. 

Tussen de twee panels in zullen drie OEM’s hun visie 
belichten met heel concrete praktijkvoorbeelden van 
connectiviteit die morgen of vandaag al op de markt 
beschikbaar zijn.

EAF 2016 sluit af met een networkingcocktail in het 
technologiepaleis 12, een ideale plaats voor de 
afsluiting van ons congres.

Surf snel naar www.eaf2016.eu voor verdere informa-
tie en inschrijving.

•
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Traxio, Touring, VAB en FEBIAC hebben gezamenlijk 
een verzoeningscommisie in het leven geroepen.  
Deze verzoeningscommissie AUTOMOTO, wordt 
voortaan door de FOD Economie erkend als entiteit 
die bevoegd is om geschillen met de consumenten te 
beslechten. 

Gelieve te noteren dat alle bestelbonnen voor 
nieuwe voertuigen aangepast moeten worden 
door de toevoeging van de volgende clausule, 
conditio sine qua non opdat de Commissie de 
aanvragen zou kunnen behandelen :

In geval van een geschil verbinden verkoper en 
koper zich ertoe samen alles in het werk te stel-
len om tot een minnelijke schikking te komen. Bij 
gebrek aan een minnelijke schikking tussen de 
partijen na een eerste poging, kan het geschil op 
vraag van één van de partijen voorgelegd wor-
den aan de Verzoeningscommissie Automoto die 
paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de betrokken organisaties.

En cas de litige, vendeur et acheteur s’engagent 
à tout mettre en œuvre pour parvenir ensemble à 
un règlement à l’amiable. A défaut d’avoir dans 
un premier temps trouvé ensemble un accord 
amiable, le litige peut, à la demande d’une des 
parties, être soumis à la Commission Conciliation 
Automoto, composée paritairement par des repré-
sentants des organisations concernées.

FEBIAC zal in dit verzoeningsorgaan verte-
genwoordigd worden door Philippe Planchon 
(Commissie) en François-Xavier Dubois (beheers-
comité). De Commissie begint op 1 november 
2015 aan haar opdracht, maar alleen voor de 
nieuwe voertuigen waarvan de bovenstaande 
clausule op de bestelbon staat.

Noteer bovendien dat een specifieke website 
beschikbaar zal zijn op het adres: 
http://verzoeningautomoto.be 

Nieuwe verzoeningscommissie 
in de automobielsector
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De automobielsector is een van de belangrijkste 
adverteerders in het medialandschap. Reclames voor 
nieuwe producten en diensten vind je in velerlei 
vormen en op alle dragers. FEBIAC hanteert sinds 
jaar en dag een strikte deontologische code inzake 
automobielreclame, maar vond het belangrijk om 
alle geldende regels inzake eerlijke, volledige en 
kwaliteitsvolle reclame te bundelen in een handig 
overzicht. 

Dat overzicht kreeg de vorm van een praktische 
overzichtsbrochure; rijk geïllustreerd met voor-
beelden en tegenvoorbeelden. Het werd opge-
steld in samenspraak tussen FEBIAC, haar leden 
en de specialisten van het advocatenkantoor 
Liedekerke. Wij wensen in het bijzonder Meester 
Marie-Caroline Morelle en Meester Etienne Kairis 
danken voor de vruchtbare samenwerking. 

FEBIAC is er van overtuigd dat deze brochure een 
meerwaarde is voor onze leden, hun marketing- 
en communicatieteams en hun reclamebureaus. 
Het helpt bovendien om het imago van de sector 
te versterken, en ook dat is een prioriteit voor 
FEBIAC. 

U kunt de volledige brochure downloaden via 
www.febiac.be of een gedrukt exemplaar aanvra-
gen via info@febiac.be. Wij durven te rekenen 
op een strikte naleving van de geldende regels en 
aanbevelingen inzake automobielreclame!

Do’s & don’ts 
in automobielreclame

 
“FEBIAC hanteert sinds jaar en dag

een strikte deontologische code
inzake automobielreclame.”
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WAAROP DIEN IK TE LETTEN?
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Job On Wheels, het ondersteuningsprogramma van 
FEBIAC voor scholen, leerkrachten en studenten uit 
het technisch en beroepsonderwijs in de auto-, motor- 
en trucktechnieken, gaat volle kracht vooruit. Het 
lesmateriaal en –materieel dat wij in samenwerking 
met Educam ter beschikking stellen, wordt gretig afge-
nomen, en onze bijscholingen kennen een groeiende 
interesse. Ook de sterke steun die FEBIAC geniet van 
haar leden, de invoerdersbedrijven, is van essentieel 
belang voor het project en versterkt het onderwijs op 
een concrete en doeltreffende manier. 

Job On Wheels en het Auto- en 
Motorsalon 

Job On Wheels tekent voor een prominente aan-
wezigheid tijdens de komende European Motor 
Show in januari 2016. In de Patio van Brussels 
expo brengen we de verwezenlijkingen van Job 
On Wheels en oriënteren we samen met spe-
cialisten uit de opleidings- en recruteringsbran-
che enthousiaste kandidaten naar een passende 
automotive opleiding of een job in de branche. 
Bovendien ontvangen we er met open armen de 
lesgevers in de autovakken en proberen we ant-
woorden te bieden op hun vragen om ondersteu-
ning en begeleiding. 

Hoofdmoot van onze aanwezigheid wordt echter 
de technische selectieproeven voor jonge automon-
teurs en studenten autotechniek die skillsbelgium zal 
organiseren. Net als tijdens het Salon van 2014, 
worden de Belgische kandidaten voor de wedstrij-
den euroskills en worldskills  in het vakgebied ‘auto-
mechanica’ tijdens het salon op de stand van Job 
On Wheels geselecteerd. Een tiental automerken 
stelt voertuigen ter beschikking. Rond elk van deze 
voertuigen wordt een technische proef georgani-
seerd. En uiteindelijk mogen de beste kandidaten 
meedingen om een plaats in het team dat de kleuren 
van ons land zal verdedigen in Göteborg (euroskills) 
en Abu Dhabi (worldskills) waar de komende edities 
van deze ‘olympische spelen’ van de manuele en 
technische beroepen worden georganiseerd.  Job 
on Wheels hoopt samen met haar leden en partners 
op die manier perspectieven en dromen te bieden 
aan jongeren die met volle motivatie gaan voor een 
opleiding en job in de autobranche! 

Job On Wheels: volle kracht vooruit! 

 
“JOB ON WHEELS TEKENT VOOR EEN

PROMINENTE AANWEZIGHEID TIJDENS DE 
KOMENDE EUROPEAN MOTOR SHOW 

IN JANUARI 2016.”
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Diagnose Car krijgt een broertje 

Diagnose Car, het uiterst succesvolle uitwisselings-
project waarbij alle Vlaamse middelbare scholen 
in de autotechnieken voertuigen en diagnosetoe-
stellen met elkaar delen, wekt interesse in binnen 
– en buitenland. Het is immers een uniek voorbeeld 
van hoe met veel inzet en goede wil en met een 
volgehouden inspanning vanuit de sector zelf, het 
onderwijs ondersteund en versterkt wordt. Enkel 
zo kan het onderwijs de snelle ontwikkeling en de 
steeds hogere eisen bijbenen die gelden in de auto-
mobielsector. 

Het succes van Diagnose Car in Vlaanderen krijgt 
nu een vervolg in het Franstalige onderwijs. In 
de drie kenniscentra voor autotechnieken van het 
Franstalige onderwijs (de zogenoemde ‘Centres de 
Technologies Avancées) wordt momenteel een pro-
gramma uitgerold dat sterke gelijkenissen vertoont 
met Diagnose Car: voertuigen, diagnosetoestellen 
en bijhorende lespakketten worden er ter beschik-
king gesteld en gedeeld. 

Wij durven te rekenen op de volle medewerking 
van onze voertuigconstructeurs, –invoerders en toele-
verbedrijven om ook dit project succesvol te maken. 
FEBIAC en het hele team achter Job On Wheels 
garanderen in samenspraak met het departement 
Onderwijs van de Franstalige Gemeenschap de kwa-
liteit en de doeltreffendheid van dit nieuwe en ambiti-
euze initiatief. Ook uw steun is van harte welkom en 
kan het verschil maken! Samen investeren we in de 
toekomst van onze jongeren en onze sector.     

 
“DIAGNOSE CAR, HET UITERST 

SUCCESVOLLE UITWISSELINGSPROJECT 
WAARBIJ ALLE VLAAMSE MIDDELBARE 

SCHOLEN IN DE AUTOTECHNIEKEN 
VOERTUIGEN EN DIAGNOSETOESTELLEN 

MET ELKAAR DELEN, KRIJG EEN VERVOLG 
IN HET FRANSTALIGE ONDERWIJS.”
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Afgelopen maand oktober werd de 15e editie van 
de managementopleiding Advanced Automotive 
Management op gang geschoten. Het aanhoudende 
succes getuigt van de kwaliteit van de opleiding en 
bovendien aarzelt FEBIAC niet om te blijven investe-
ren en innoveren. Zo werd voor de nieuwe jaargang 
een specifiek programma voor managers uit de 
truck- en transportsector samengesteld. Tevens krijgen 
alle 50 deelnemers van dit academiejaar ook een 
individuele coaching die rechtstreeks verband houdt 
met hun professionele uitdagingen. Dat alles maakt 
van onze opleiding dé referentie in België: high-level, 
praktijkgericht en bijzonder interactief.

De voorbije jaargang werd eind juni afgesloten 
met een feestelijke proclamatie. Daarbij werd 
als naar gewoonte opnieuw een Automotive 
Manager van het jaar gelauwerd. De eer om als 
beste kandidaat het diploma AAM te behalen, 
viel te beurt aan John Emontspool, CEO van 
garage Centracar. Wij vroegen hem om een reac-
tie en om zijn initiële motivatie om de opleiding 
te volgen. 

John, waarom heb je gekozen voor de opleiding 
AAM ? 
John Emontspool: De opleiding AAM heeft mijn inte-
resse gewekt omdat zij enerzijds die kennis en vaar-
digheden aanbrengt die helpen om het dagelijkse 
operationele beleid van een automobielconcessie te 

beheersen maar anderzijds ook aandacht schenkt 
aan onderwerpen die toelaten om een ruimere visie 
op de automobieldistributie te verwerven. Het is in 
dat opzicht de ideale aanvulling op de praktijkerva-
ring die ik reeds had en op de eerdere opleidingen 
die ik gevolgd heb.  

Wat neem je mee uit dit opleidingstraject ? 
John Emontspool: De cursus en de uitwisselingen 
met de andere deelnemers hebben mij meer inzage 
gegeven in het functioneren van een autoconcessie 
en in de manier waarop de verscheidene afdelingen 
ervan interageren. Ik heb bovendien geleerd om 
mijn manier van werken te analyseren en te verbete-
ren. De case study tenslote werd het omzetten in de 
praktijk van dit alles in een verrijkend groepswerk. Ik 
merk trouwens dat ik regelmatig de cursussen terug 
ter hand neem om mijn overwegingen en beslissin-
gen te voeden.   

Hoe zie je jouw toekomst in de autobranche ? 
John Emontspool: Ik wil me engageren binnen de 
directie van een groepering van garagebedrijven. 
Elk van die concessies moet een belangrijke spler 
worden in de automobiliteit van haar regio. Met 
aandacht voor rentabiliteit en aantrekkelijkheid voor 
zowel de klanten als de medewerkers. En daarbui-
ten wil ik, zonder dit volledige beleid van een auto-
bedrijf uit het oog te verliezen, me kunnen blijven 
wijden aan andere passies in mijn leven. 

Advanced Automotive Management 
blaast 15 kaarsjes uit 
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Na de zomervakantie en de start van het school-
jaar zijn de dagelijkse files op volle sterkte terug. 
De Belgische overheden en mobiliteitsorganisaties 
schuiven alternatieven voor de auto naar voren, 
maar FEBIAC betreurt dat de gemotoriseerde 
tweewielers daar nauwelijks een plaats in heb-
ben. Een gemiste kans: immers, méér motoren en 
scooters in het woon-werkverkeer betekent minder 
files en tijdwinst voor iedereen.

België kent structurele mobiliteitsproblemen, zowel op 
de grote verkeersaders, als in de steden. Bovendien 
blijft het aantal voertuigen op onze wegen continu 
toenemen. Verscheidene instanties en organisaties 
stellen alternatieve mobiliteitsoplossingen voor: te 
voet, per fiets, via autodelen en met het openbaar 
vervoer. De Week van de Mobiliteit in september 
gaf deze modi extra aandacht. Maar wanneer 
er over mobiliteitsoplossingen wordt gesproken, 
worden de gemotoriseerde tweewielers niet of nau-
welijks als valabel alternatief genoemd worden. Alle 
vervoersmodi zijn een deel van de oplossing: trein, 
openbaar vervoer, de fiets, de auto, de motor. Maar 
voor een aantal verplaatsingen zijn de motor en de 
scooter zeer interessante alternatieven, vooral voor 
wie in zijn directe omgeving geen halte- of opstap-
plaats heeft voor bus of trein.

File

De overheid heeft motoren en scooters wettelijk 
de mogelijkheid gegeven om in fileverkeer tussen 
de auto’s door te rijden, op voorwaarde dat de 
gemiddelde snelheid van de motor onder de 50 
km/uur blijft en het snelheidsverschil met het ove-
rige verkeer niet meer bedraagt dan 20 km/uur. 
Dat betekent op zich al een verkorting van de files 
omdat motoren en scooters geen plaats innemen 
in de rij auto’s.
Onderzoeken in binnen- en buitenland hebben 
de laatste jaren keer op keer de voordelen 
van motor en scooter aangetoond. In 2011 liet 
FEBIAC door Transport & Mobility Leuven een 
studie uitvoeren naar het effect van het overstap-
pen van 10% van de autobestuurders naar de 
motor of scooter op piekmomenten (files) in het 
verkeer. Het onderzoeksinstituut berekende dat 
er daardoor 40% minder files zou zijn (op basis 
van ‘voertuigverliesuren’ én in lengte van de files). 
Er zouden niet alleen minder files zijn, maar de 
files die er nog zijn, raken bovendien eerder 
opgelost. In een andere studie liet de Federation 
of European Motorcyclist Associations (FEMA) 
in vijftien Europese steden een automobilist, een 
fietser en een motorrijder eenzelfde traject rijden. 

Motor en scooter worden onderschat 
als mobiliteitsoplossing
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Resultaat: de reistijd van de motorrijder was 
overal het kortst. Het verschil met de auto liep van 
een kwartier op tot ruim een half uur.

Oplossing

Het gebruik van motoren en scooters kan structureel 
een oplossing zijn. Bovendien is de impact van de 
motor in de spitsuren positief voor alle weggebrui-
kers: doordat de files korter worden, zijn vrachtwa-
gens met hun lading ook sneller op hun bestemming. 
Een bijkomend voordeel van de motor en de scooter 
is dat ze minder vervuilend zijn. Immers, ze rijden 
en zijn dus minder lang in het verkeer. Auto’s rijden 
langzaam of draaien stationair. Daarenboven is er 
in de bebouwde kom geen sprake van sluipverkeer 
van motor- of scooterrijders die op zoek zijn naar 
een parkeerplaats. 
FEBIAC wijst er bovendien ook op dat de kosten van 
de motor of scooter voor woon-werkverkeer (uitrus-
ting, afschrijving) 100% fiscaal in te brengen zijn.

Wat houdt mensen tegen? 

De vraag is dan waarom er niet méér mensen 
de overstap naar de motor of scooter maken. 
Wellicht houdt het Belgische weer hen tegen, 
maar de moderne motor- en scooterkleding is 
winddicht, warm en waterdicht. Een andere ver-
klaring is het feit dat motorrijders gezien worden 
als kwetsbare verkeersdeelnemers. Uit cijfers van 
MOTAC (Motorcycle Accident Causation, een 
studie uit 2013 van het Belgisch Instituut voor de 
Verkeersveiligheid in samenwerking met de FOD 
Mobiliteit en Vervoer) blijkt dat bij 65% van de 
zware ongevallen met motorrijders er sprake is 
van tweezijdige ongevallen, dus tussen een motor-
rijder en een andere weggebruiker. Die gebeur-
den vooral op kruispunten (42%) en bij uitritten 
(17%) en minder in fileverkeer. Een goede oplei-
ding van zowel automobilisten als motorrijders 
kan hieraan verhelpen. En natuurlijk is defensief 
en anticiperend rijden een must. 
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94e European Motorshow Brussels: 
een editie vol nieuwigheden

Van 14 tot 24 januari zal het publiek weer de gan-
gen van Brussels Expo innemen om de 94e editie 
van de European Motorshow Brussels te bezoeken. 
Na het verrassende succes van het Salon 2015 
– dat een nieuw bezoekersrecord liet optekenen 
voor een editie in een oneven jaar – hebben de 
teams van FEBIAC talrijke nieuwigheden uitgewerkt 
om zowel de exposanten als het publiek tevreden 
te stellen.

Op 8 december worden tijdens een persconfe-
rentie in het ‘Huis van de Automobiel’ de blikvan-
gers van de European Motorshow Brussels 2016 
voor de nationale media onthuld. Toch kunnen 
we nu al wat algemene informatie meegeven. Het 
grote autofeest gaat op dinsdag 12 januari van 
start met de dag die traditioneel voor de pers en 
de VIP’s gereserveerd is. Vanaf 18.00 uur ruimen 
die geleidelijk plaats voor de genodigden van de 
gala-avond die van 20.00 uur tot middernacht 
loopt. 
Zoals de traditie het wil, is woensdag (13 januari) 
voorbehouden aan professionele bezoekers. En 
vanaf donderdag 14 januari staat het Autosalon 
open voor het grote publiek. Ook dit keer staan 
er drie nocturnes op het programma: vrijdag 15, 
maandag 18 en vrijdag 22 januari.

Nieuwe dynamiek 

Een van de belangrijkste nieuwigheden van het Salon 
2016 is ongetwijfeld de verdeling van de exposan-
tengroepen over de paleizen. Die verandering is 
doorgevoerd om meer evenwicht te brengen in de 
interessepolen van de tentoonstelling. De exposanten 
binnen de groep ‘gemotoriseerde tweewielers’ zetten 
hun stands op in Paleizen 3 en 8 in plaats van in de 
klassieke Paleizen 1 en 3 (een première sinds 2008!). 
De ruimte die in Paleis 1 vrijkomt, wordt ingenomen 
door de zogenaamde ‘premium’ exposanten en 
door het Salonterras met zijn beroemde waterpartij, 
een baken dat niet meer weg te denken is. In Paleis 
12, waar vroeger de premium exposanten en het 
Salonterras een onderdak vonden, wordt een indoor 
testpiste aangelegd waarop zowel milieuvriendelijke 
auto’s als terreinwagens en nieuwe technologieën 
hun mogelijkheden kunnen demonstreren. De nieuwe 
technologieën komen overigens ook ruim aan bod in 
twee ruimtes die speciaal aan hen gewijd zijn. Paleis 
2 krijgt op zijn beurt een opmerkelijke bestem-
ming: de zaal staat helemaal in het teken van de 
discojaren en er loopt een thematische tentoonstel-
ling over Youngtimers. Sfeer gegarandeerd! Zes 
paleizen (4, 5, 6, 7, 9 en 11) en de Patio zijn 
voorbehouden voor de auto-exposanten.
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Een levend Salon 

Een specifiek kenmerk van het Salon van Brussel is 
dat de bezoekers sinds verscheidene jaren al een 
dynamische tentoonstelling aangeboden krijgen. In 
2016 is dat opnieuw het geval en programmeren 
de organisatoren een groot aantal animaties. We 
hebben hier al de Youngtimers, het Salonterras en 
Paleis 12 vermeld. Daar komen nog de volgende 
animaties bij: de 360° Experience, de selecties van 
Skills Belgium op de stand Job On Wheels, de her-
uitgave van de Backstage Experience na de eerste 
editie in 2014, de Circus Trial Tour in Paleis 3 of 
nog de Bikers parade (16/01) en de Youngtimers 
parade (17/01). Een aanbod dat bezoekers die 
voor motorgeluiden door de knieën gaan, beslist 
niet koud zal laten.

Nieuwe media

De productie en distributie van de officiële catalo-
gus van het Salon 2016 werden aan Mediahuis 
Connect toevertrouwd. De catalogus wordt bij 
‘Het Nieuwsblad’ en ‘L’Avenir’ gevoegd, maar 
ook bij ‘La Dernière Heure’ en ‘La Libre’ om een 
optimale distributie in het zuiden van het land en 
Brussel te garanderen. 

In totaal zullen we 505.000 exemplaren van de 
officiële saloncatalogus verspreiden en zullen we 
2.031.000 lezers bereiken door de catalogus 
als krantenbijlage aan te bieden. Nooit eerder 
werd een Saloncatalogus op zo’n grote schaal 
verspreid!

Tijdens de manifestatie zelf zal de Saloncatalogus 
nog beschikbaar zijn op de officiële infopunten 
van het Salon, bij de hoofdingang van de Hal 
Astrid en in de paleizen. Via de infostands worden 
er 10.000 catalogi ter beschikking gesteld van de 
bezoekers.

Naast een volledig overzicht van de merken, 
voorzien we ook uiteenlopende redactionele 
bijdragen: de werkgelegenheid in de autosector, 
achtergrondverhalen over het Salon, praktische 
tips bij de keuze van een nieuwe auto, informa-
tiegrafieken, de nieuwe technologieën en hun 
voordelen, enz.

Daarnaast is onlangs ook een nieuwe website 
voor het Salon geopend. Het adres ervan is onge-
wijzigd gebleven: www.autosalon.be 
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