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Woord van de
voorzitter
Beste lezer,
De Europese inschrijvingscijfers van voertuigen gaan maand na maand hoger. Het is een duidelijk
signaal dat de zware economische terugval die de automobielsector in heel wat Europese landen
heeft gekend, voorbij is. Al zijn de verkoopcijfers natuurlijk nog lang niet op het niveau van voor
de banken- en eurocrisis. De Belgische voertuigmarkt volgt die stijgende trend vooralsnog niet, maar
heeft anderzijds ook niet de vrije val gekend die in veel Europese landen voor schrijnende taferelen
heeft gezorgd. De stabiliteit van de markt in ons land de voorbije jaren, was een sterkte en is een
goede basis om de komende jaren opnieuw met groei aan te knopen.
Want FEBIAC verwacht inderdaad opnieuw groei! De verkoopcijfers van vrachtvoertuigen – de beste
barometer van de economie – gaan al een tijdje de goeie richting uit, en vanaf 2016 zou de autoverkoop moeten aantrekken. Voor 2015 is onze prognose er nog een van stabiliteit.

Dat is ook wat de burger wil: een performant, eerlijk en transparant mobiliteitssysteem waarin de
auto zijn centrale en onmisbare rol blijft spelen, maar waarin co-modaliteit gestimuleerd wordt. Dat
leren wij uit het uitgebreide consumentenonderzoek dat afgelopen jaar werd gevoerd en waarvan u
de krachtlijnen in dit jaarverslag terugvindt. Het vormt een van de pijlers waarop onze
federatie de volgende jaren haar strategie en aanpak blijft bepalen, in het belang van
onze leden en onze branche.
Want dat kan ik u verzekeren: het team, de directie en de bestuursleden van FEBIAC
hebben zich het afgelopen jaar ten volle ingezet om toegevoegde waarde te bieden
voor haar leden en voor de automobielbranche in zijn geheel. FEBIAC blijft consequent
werken aan een duurzame ontwikkeling van onze mobiliteit en onze sector. Van onze
activiteiten op het vlak van onder andere autosalons, mobiliteit, verkeersveiligheid, fiscaliteit, milieuzorg, beroepsvorming en imagoversterking van de automobielsector en zijn
beroepen, vindt u een overzicht in dit jaarverslag.
Ik wens er u een inspirerende lectuur van!
Thierry van Kan
Voorzitter FEBIAC vzw
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Dat de voertuigmarkt de woelige periode al bij al correct is doorgekomen, mag echter geen aanleiding geven tot uitstel of afstel van dossiers die haar toekomst in belangrijke mate bepalen. Onze
mobiliteit gaat er niet op vooruit, integendeel! Een grondig vernieuwde autofiscaliteit, met een verschuiving van de belasting op autobezit naar een belasting op autogebruik moet hoog op het agenda
blijven staan. De kilometerheffing voor vrachtvervoer die volgend jaar ingaat, moet uitgebreid worden naar personenvervoer. Niet in het kader van een taks-lift, maar in het kader van een taks-shift die
de gemiddelde automobilist niet méér kost maar die ons land wel elke dag 28 km file bespaart, en
per jaar 1,4 miljoen ton CO2 en 700 miljoen aan externe maatschappelijke kosten.
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FEBIAC vzw, Federatie van de Belgische Auto- en
Tweewielerindustrie, die werd opgericht in maart
1900, is één van de oudste beroepsfederaties van
België. Zij vertegenwoordigt de constructeurs en
invoerders van vervoermiddelen op de weg (personenwagens, bedrijfsvoertuigen, gemotoriseerde
tweewielers en fietsen) in België. FEBIAC verdedigt
de belangen van de sector en werkt proactief aan
de vorming van een duurzaam ondernemersklimaat.
Daartoe vertegenwoordigt FEBIAC het geheel van
haar leden bij de verscheidene stakeholders (politiek,
administraties, werkgeversorganisaties, media, ...) in
het maatschappelijke en politieke debat inzake verkeersveiligheid, milieuzorg, mobiliteit, economie en
fiscaliteit. Zij draagt bij tot de promotie van de producten en diensten van haar leden door middel van
marktgerichte activiteiten en evenementen en geeft
haar leden advies op economisch, fiscaal, technisch,
juridisch en reglementair vlak. Ook verzamelt, analyseert en verstrekt de Federatie gegevens over de
automobiel- en tweewielermarkt en het wagenpark.

Verdediging en actieve promotie
van de sector
FEBIAC, een belangrijk woordvoerder van de
sectoren personenwagens, bedrijfsvoertuigen

en gemotoriseerde tweewielers, is belast met de
verdediging en de promotie van deze sectoren op
regionaal, federaal en internationaal niveau, zowel
bij officiële instanties als bij privé-instellingen. Het
organiseren van de internationale salons “Auto’s en
Motorfietsen” (de pare jaren) en “Bedrijfsvoertuigen,
Vrijetijdsvoertuigen en Motorfietsen” (de onpare
jaren) van Brussel, maken deel uit van de diensten
die de Federatie levert.
FEBIAC speelt met andere woorden de rol van
ontmoetingsplatform, van platform voor de oprichting van netwerken en opleidingen.

FEBIAC op internationaal niveau
De automobielindustrie neemt meer en meer strategische beslissingen op internationaal niveau.
FEBIAC treedt dan ook tevens op als gesprekspartner in verschillende nationale en internationale overlegorganen en is onder andere lid
van de OICA (Organisation Internationale des
Constructeurs Automobiles of internationale
organisatie van autoconstructeurs), de ACEA
(European Automobile Manufacturers Association
of vereniging van Europese autoconstructeurs)
en de ACEM (Association des Constructeurs
Européens de Motocycles of vereniging van
Europese motorfietsconstructeurs).

EEN OPEN HUIS VAN DE AUTOMOBIEL
De kantoren van FEBIAC bevinden zich in het Huis van de Automobiel, dat eveneens schitterende en
modern ingerichte event- en meetingfaciliteiten biedt. Ons Huis staat open voor iedereen, maar vanzelfsprekend genieten onze leden van extra voordelen wanneer zij gebruik willen maken van onze vergader- en
eventruimtes. Deze zalen - een tiental in totaal, waarvan meerder te combineren zijn - kenmerken zich door
hun heldere en strakke inrichting die zich perfect leent tot aankleding volgens uw wensen en identiteit.
Vanzelfsprekend bieden wij alle ondersteuning, volledige technische faciliteiten en catering van topniveau. Met meer dan 400 events per jaar bewijst het Huis van de Automobiel een toplocatie te zijn, ook
voor uw events. Ons team staat klaar om u van dienst te zijn! www.huisvandeautomobiel.be

RAAD VAN BESTUUR FEBIAC*
De heer Thierry VAN KAN **
Voorzitter FEBIAC VZW

De heer Philippe JACQUEMYNS
Product Manager Volvo Trucks Belgium

De heer Philippe MERTENS – Schatbewaarder **
Director Beherman European NV

De heer Stéphane LABOUS
CEO Fiat Chrysler Automobiles Belgium NV

De heer Jacky MOULIGNEAU – Ondervoorzitter **
Voorzitter Salon Comité FEBIAC VZW

De heer Wim MAES **
Managing Director Volvo Cars Belgium

De heer Pierre DENEUS – Ondervoorzitter **
Managing Director Opel Belgium
General Motors Belgium NV

De heer Bertrand MALLET
Chairman & CEO Toyota Belgium NV

De heer Jacques P. BEHERMAN
Chairman of the Board Beherman Motors NV
De heer Luc BONTEMPS **
Afgevaardigd bestuurder FEBIAC VZW
De heer Laurent CHARPENTIER
Managing Director
Ford Motor Company (Belgium) NV
De heer Andreas CREMER
Secretaris-generaal Audi Brussels NV

Eddy baron MERCKX
Bestuurder FEBIAC VZW
De heer Mark OP DE BEECK
Sales & Marketing Manager D’Ieteren Sport NV
De heer Jean-Philippe PARAIN * **
President & CEO BMW Group Belux
De heer Thierry POIRAT
Algemeen directeur
Peugeot België-Luxemburg NV
De heer Philippe PORTAL **
Voorzitter Korean Motor Cy NV
CEO Alcadis

De heer Paul de ROOIJ **
Voorzitter Febelauto VZW

De heer Jean-Paul RENAUX **
Algemeen directeur Renault België-Luxemburg NV

De heer Denis GORTEMAN **
CEO D’Ieteren Auto
D’Ieteren NV

De heer Marc VAN DE BRUAENE **
District Manager Harley-Davidson Benelux BV

De heer François GUIEYSSE *
Bestuurder algemeen directeur Citroën Belux NV
De heer Peter HIMPE
Managing Director Volvo Trucks Benelux

Erevoorzitters:
De heer Ingmar Jonkers
Jean-Albert baron Moorkens
De heer Pierre Alain De Smedt

FEBIAC EXECUTIVE COMMITTEE
Luc Bontemps
François-Xavier Dubois
Joost Kaesemans
Joeri De Valck

Afgevaardigd bestuurder
Secretaris-generaal
Directeur communicatie
Directeur Data Services

2014

Pierre Lalmand
Michel Martens
Joost Vantomme

Algemeen directeur Salon
Directeur Research & Knowledge
Directeur Public Affairs

JAARVERSLAG
* Zoals voorgedragen ter goedkeuring aan de Algemene vergadering van 24 juni 2015.
** Eveneens lid van het Directiecomité.
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De heer Marc DE BAERDEMAEKER
Managing Director Man Truck & Bus NV
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Over het hele jaar 2014 werden in ons land
482.939 nieuwe auto’s ingeschreven, in vergelijking met 2013 is dat een achteruitgang van 0,6%
of net iets meer dan 3.000 auto’s. We mogen
zodoende van een stabiele situatie spreken. De
markt voor de tweedehandswagens is eveneens
opmerkelijk stabiel gebleven.

Met dit resultaat blijft de markt voor nieuwe auto’s
echter ver onder het richtgetal van 530.000 auto’s,
wat als het cijfer voor een normale vervangmarkt
beschouwd mag worden. In feite is het wagenpark in
één jaar met 3 maanden verouderd: de gemiddelde
leeftijd liep op van 8 jaar, 3 maanden en 13 dagen
op het einde van 2013 naar 8 jaar, 6 maanden en
5 dagen op het einde van 2014.

• Inschrijvingen van nieuwe en tweedehandse auto’s
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In 2014 noteerde FEBIAC bijna evenveel inschrijvingen op naam van
bedrijven als op naam van particulieren.

Nieuw

AUTOMARKT
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∆%

Tweedehands

∆%

2000

518.087

-

674.385

-

2001

491.490

-5,1%

665.432

-1,3%

2002

469.000

-5,1%

670.533

0,8%

2003

458.796

-5,1%

652.741

-2,7%

2004

484.758

-5,1%

666.238

2,1%

2005

480.416

-5,1%

649.522

-2,5%

2006

526.372

-5,1%

687.793

5,9%

2007

524.798

-5,1%

654.480

-4,8%

2008

535.947

-5,1%

645.024

-1,4%

2009

476.194

-5,1%

673.371

4,4%

2010

547.347

-5,1%

666.249

-1,1%

2011

572.211

-5,1%

645.854

-3,1%

2012

486.737

-5,1%

643.453

-0,4%

2013

486.065

-5,1%

655.021

1,8%

2014

482.939

-5,1%

653.080

-0,3%

In 2014 werd 50,4% van de nieuwe auto’s
door particulieren ingeschreven (tegen 50,6% in
2013), 3,4% door zelfstandigen (status quo) en
46,3% door bedrijven (45,8% in 2013).
Binnen die laatste groep werd 23,9% ingeschreven door leasingbedrijven – tegen 24,2% in
2013 – en 22,4% door andere bedrijven dan
leasingbedrijven – tegen 21,6% in 2013.

De zelfstandigen nemen slechts 3,4% van de inschrijvingen voor hun rekening. In vergelijking met
enkele jaren geleden is dat een aanzienlijke daling
(in 2010 waren de zelfstandigen goed voor 5,6%
van de inschrijvingen). Dat is een bewijs dat de economische herleving bij deze groep van spelers nog
niet helemaal te voelen is (de voorbije 3 jaar gingen
gemiddeld 2.000 zelfstandigen per jaar failliet).

2014

JAARVERSLAG

Share this Link

De CO2-emissies van nieuwe auto’s blijven duidelijk dalen.
• Gemiddelde CO2–emissies van nieuwe auto’s per type van eigenaar
Andere dan
leasingbedrijven

Leasingbedrijven

Totaal
bedrijven

Zelfstandigen

Particulieren

Totaal

2013

126,3

116,4

121,2

132,0

126,4

124,2

2014

123,5

113,1

118,1

129,6

124,1

121,6

∆ in g

-2,8

-3,3

-3,1

-2,4

-2,2

-2,6

In 2014 zijn de CO2-emissies van nieuwe auto’s
blijven dalen: gemiddeld 121,6 g/km tegenover
124,2 g/km in 2013. De grootste daling stellen we
vast bij de auto’s die de leasingbedrijven ingeschreven hebben: -3,3 gram.

Over een periode van 10 jaar zijn de gemiddelde
emissies van de auto’s met bijna 35 gram gedaald
(gemiddeld 156 g/km in 2004), wat met een brandstofbesparing van ongeveer 1,3 liter diesel per 100 km
en 1,5 liter benzine per 100 km overeenstemt.
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Bij de nieuwe inschrijvingen noteren wij een schuchtere stijging
van de alternatieve motorisaties.
• Inschrijving van nieuwe auto’s per motortype

AUTOMARKT
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2012

%

2013

%

2014

%

Benzine

145.640

29,9%

164.220

33,8%

173.228

35,9%

Diesel

335.519

68,9%

315.217

64,9%

299.182

62,0%

LPG

192

0,04%

159

0,03%

135

0,03%

Elektrisch

562

0,12%

500

0,10%

1.166

0,24%

75

0,02%

145

0,03%

917

0,19%

4.403

0,90%

4.912

1,01%

7.545

1,56%

324

0,07%

166

0,03%

738

0,15%

4.079

0,84%

4.746

0,98%

6.817

1,41%

346

0,07%

912

0,19%

765

0,16%

4

0,00%

153

0,03%

137

0,03%

342

0,07%

759

0,16%

628

0,13%

0,00%

1

0,00%

100%

482.939

100%

CNG
Hybride benzine
waarvan: Plug in
No plug in
Hybride diesel
waarvan: Plug in
No plug in
Waterstof
TOTAAL

0,00%
486.737

100%

Ook al blijft de dieselmotor met 62% de krachtbron waar de grootste vraag naar is, toch stelt
men jaar na jaar vast dat dit motortype er ten
opzichte van de benzinemotor, en in een mindere
mate de hybride aandrijvingen met benzinemotor,
op achteruit gaat. Wat de zogenaamde ‘alternatieve’ motoren betreft: in 2014 is de belangstelling voor de elektrische auto weer opgeleefd,

486.065

hoofdzakelijk wegens de komst van een aantal
nieuwe modellen op de markt.
De plug-in hybrideaandrijvingen met benzinemotor gaan op hun beurt ook vooruit dankzij de
uitbreiding van het aanbod. De hybride aandrijvingen met dieselmotor kennen een tegengestelde
evolutie omdat er weinig nieuwe modellen op de
markt aangeboden worden.
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In België staat de aardgasmotor een mooie toekomst te wachten,
dankzij een CNG-netwerk in volle ontwikkeling en politieke steun.

We wijzen op de sterke vooruitgang van CNG
(samengeperst aardgas) als brandstof. Die is te
verklaren door de aankooppremies van de gasleveranciers en van de invoerders die dat motortype
aanbieden. De opening van hoe langer hoe meer
aardgasstations (ook in de toekomst staan er nog

openingen gepland), een trend die vooral in de
Vlaamse en Waalse Gewesten door een actieve
politiek ondersteund wordt, moet ervoor zorgen dat
het CNG-netwerk in ons land voldoende dicht is om
meer mensen en bedrijven te overtuigen om CNGauto’s en LNG-voertuigen (vrachtwagens) te kopen.

Share this Link

Het voertuigpark blijft ‘ontdieselen’.

Die trend, die ondersteund wordt door de stijging van
nieuwe benzineauto’s en hybride auto’s met benzinemotor (zoals we hierboven vastgesteld hebben), is
ook zichtbaar in de inschrijvingen van tweedehandsauto’s (35,7% in 2014 tegen 35,2% in 2013).

Hoe langer hoe meer Euro 6-wagens bij de inschrijving van
nieuwe auto’s.
Vanaf 1 september 2015 is de norm Euro-6 verauto’s die ingeschreven werden, aan deze norm
plicht voor alle nieuwe wagens die ingeschreven
(tegen 3,6% in 2013).
worden. De invoerders hebben die datum echter
Ook hier nemen de bedrijven het voortouw (net
niet afgewacht om die auto’s op de markt te brenzoals bij de CO2): 21,3% van de nieuwe auto’s
gen en om de consument wagens aan te bieden
die bedrijven in 2014 ingeschreven hebben,
TREND 10:
die met de modernste emissietechnologie uitgerust
waren Euro 6-uitvoeringen, tegen 16,4% voor de
FEBIAC verwacht in totaal 490.000 nieuwe inschrijvingen
zijn. In 2014 voldeed al 16,4% van de nieuwe
zelfstandigen en 11,9% voor de particulieren.

van personenwagens voor 2014

AUTOMARKT

Eind 2014 telde het voertuigpark 37,1% benzineauto’s (37,5% als men daar de hybride auto’s met
benzinemotor bijtelt) en 61,7% dieselauto’s. Eind
2013 bedroegen die cijfers respectievelijk nog
36,6% en 62,3%.
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De kleine en grote SUV’s weten de Belgische automobilist nog altijd
te verleiden en worden het op één na populairste segment.
• Inschrijvingen van nieuwe auto’s per segment
SEGMENT
KLEINE STADSAUTO’S
KLEINE POLYVALENTE AUTO’S
KLEINE GEZINSAUTO’S

AUTOMARKT
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2012

%

2013

%

2014

%

22.584
15.268
122.182

4,6%
3,1%
25,1%

21.850
13.647
137.005

4,5%
2,8%
28,2%

15.378
15.100
125.103

3,2%
3,1%
25,9%

MIDDELGROTE GEZINSAUTO’S

33.911

7,0%

35.536

7,3%

34.962

7,2%

GROTE GEZINSAUTO’S
LIMOUSINES
KLEINE BREAKS
MIDDELGROTE BREAKS
GROTE BREAKS
COUPÉS

18.840
4.682
26.747
42.311
24.754
6.378

3,9%
1,0%
5,5%
8,7%
5,1%
1,3%

13.674
3.651
24.950
40.151
20.572
4.218

2,8%
0,8%
5,1%
8,3%
4,2%
0,9%

15.152
4.448
23.735
40.973
19.583
3.276

3,1%
0,9%
4,9%
8,5%
4,1%
0,7%

CABRIO’S

8.251

1,7%

8.908

1,8%

7.419

1,5%

ROADSTERS

1.201

0,2%

855

0,2%

602

0,1%

SPORTAUTO’S

1.410

0,3%

1.464

0,3%

3.228

0,7%

KLEINE VOLUMEWAGENS

3.906

0,8%

2.359

0,5%

2.556

0,5%

MIDDELGROTE VOLUMEWAGENS

36.725

7,5%

37.270

7,7%

34.574

7,2%

GROTE VOLUMEWAGENS

35.727

7,3%

31.395

6,5%

30.072

6,2%

COMBI’S

3.888

0,8%

4.159

0,9%

5.015

1,0%

JEEPLIKES
ALL-ROAD

71
2.014

0,0%
0,4%

32
1.848

0,0%
0,4%

4.825

0,0%
1,0%

KLEINE JEEPLIKES

7.215

1,5%

16.357

3,4%

26.149

5,4%

59.355
6.639
2.678

12,2%
1,4%
0,6%

60.132
5.431
601

12,4%
1,1%
0,1%

63.045
6.958
786

13,1%
1,4%
0,2%

547.347

100%

486.065

100%

482.939

100%

MIDDELGROTE JEEPLIKES
GROTE JEEPLIKES
Onbekend of niet bepaald
TOTAAL

Het segment van de kleine gezinswagens blijft het
populairst, hoewel het iets meer dan 2% verliest.
Op de tweede plaats komen de ‘jeeplikes’, die
gewoonlijk als SUV’s omschreven worden, met
20,9% (tegen 17,2% in 2013). Die vooruitgang
van bijna 4% voor deze voertuigcategorie is
hoofdzakelijk bij de kleine en middelgrote model-

len te vinden. Vooral particulieren en bedrijven
(geen leasingbedrijven) worden door dit segment
aangetrokken – daarbij zijn beide doelgroepen
goed voor 23,8% van de totale SUV-markt. De
kleine gezinswagens daarentegen vallen vooral
in de smaak van particulieren (30%), leasingbedrijven (26,7%) en zelfstandigen (25,9%).
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Hoe langer hoe meer automobilisten laten zich verleiden door
het comfort van een automaat.
De automatische versnellingsbakken zitten in de
lift: de klassieke automaten vertegenwoordigen
iets meer dan 9% van de markt en in het totaal,
sequentiële versnellingsbakken en continu variabele versnellingsbakken inbegrepen, naderen ze
de 20% - in vergelijking met 2012 is dat een stijging met bijna 5%. We wijzen erop dat de grote
meerderheid (83%) van de hybride auto’s met een

continu variabele, sequentiële of automatische
versnellingsbak uitgerust is, wat deze vooruitgang
gedeeltelijk verklaart.
Als we een onderscheid maken tussen benzine- en
dieselauto’s, vertegenwoordigen de automatische
en gelijkgestelde versnellingsbakken 14,7% van
de inschrijvingen bij benzineauto’s, en 19,3% bij
dieselauto’s.

• Inschrijvingen van nieuwe auto’s volgens type van transmissie

Continu variabel (CVT)
Onbekend
TOTAAL
Totaal AUTOMATEN

%

2013

%

2014

%

372.611
37.703
24.231

76,6%
7,7%
5,0%

386.638
36.394
30.948

79,5%
7,5%
6,4%

367.360
44.216
34.856

76,1%
9,2%
7,2%

9.833

2,0%

10.639

2,2%

13.649

2,8%

42.359

8,7%

21.446

4,4%

22.858

4,7%

486.737

100%

486.065

100%

482.939

100%

71.767

14,7%

77.981

16,0%

92.721

19,2%
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Wegens de onzekere economische vooruitzichten en de afwachtende houding die consumenten en bedrijven ten opzichte van eventuele politieke
maatregelen aannemen, verwacht FEBIAC voor 2015 opnieuw een stabiele
markt met 480.000 à 485.000 inschrijvingen van nieuwe auto’s.

TREND 10:
FEBIAC verwacht in totaal 490.000 nieuwe inschrijvingen
van personenwagens voor 2014
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Manueel
Automatisch
Sequentieel

2012

2014
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De markt van de
bedrijfsvoertuigen
In 2014 was de markt voor bedrijfsvoertuigen over
het algemeen erg stabiel.

BEDRIJFSVOERTUIGEN
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De lichte bedrijfsvoertuigen (minder dan 3,5 ton)
kenden op het einde van het jaar een sterke stijging, met als resultaat dat die markt over 2014 zo
goed als onveranderd bleef ten opzichte van 2013
(-0,1%). In het begin van 2015 werd die stijgende
trend van de inschrijvingen duidelijk bevestigd, wat
verklaard kan worden door de goede resultaten van
het salon en door het begin van de economische
heropleving.
De inschrijvingen van vrachtwagens van minder dan
16 ton kenden op het einde van het jaar eveneens
een stijging, waardoor dit segment het jaar met een
lichte groei kon afsluiten (+1,3%).

<3,5t

∆% 3,5 - 16 t

Wat de vrachtwagens van meer dan 16 ton betreft,
zijn de cijfers in de tabel optimistischer: in 2014 zijn
hun inschrijvingen met 10,5% gestegen. De trekkers
daarentegen gaan met een kleine 2% achteruit.
De inschrijvingen van de zware bedrijfsvoertuigen
– meer bepaald de vrachtwagens van meer dan
16 ton en de trekkers – werden beïnvloed door
de introductie van de norm Euro VI op 1 oktober
2014. De invoerders hebben immers hun voorraad Euro V-modellen voor die limietdatum van de
hand gedaan. Dat verklaart de instorting van de
verkoop van trekkers tijdens de laatste maanden
van het jaar en in januari 2015. De recentste cijfers
voor 2015 geven echter weer een optimistischer
beeld dat in lijn ligt met de macro-economische
gegevens.

∆%

> 16 t

∆%

Trekkers

∆% Totaal > 3,5 t

∆%

2005

59.593

5,3%

2.754

18,2%

3.122

22,9%

5.944

14,3%

11.820

17,4%

2006

57.917

-2,8%

2.596

-5,7%

3.069

-1,7%

4.731

-20,4%

10.396

-12,0%

2007

65.392

12,9%

2.838

9,3%

3.108

1,3%

6.232

31,7%

12.178

17,1%

2008

64.639

-1,2%

2.472

-12,9%

3.303

6,3%

6.331

1,6%

12.106

-0,6%

2009

51.250

-20,7%

2.614

5,7%

2.934

-11,2%

3.268

-48,4%

8.816

-27,2%

2010

52.509

2,5%

2.050

-21,6%

2.191

-25,3%

3.407

4,3%

7.648

-13,2%

2011

61.428

17,0%

1.958

-4,5%

2.559

16,8%

5.355

57,2%

9.872

29,1%

2012

54.608

-11,1%

1.715

-12,4%

2.435

-4,8%

4.326

-19,2%

8.476

-14,1%

2013

53.419

-2,2%

1.434

-16,4%

1.957

-19,6%

4.264

-1,4%

7.655

-9,7%

2014

53.373

-0,1%

1.461

1,9%

2.163

10,5%

4.177

-2,0%

7.801

1,9%
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Park op 31 dec.
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2012

2013

2014

Bestelwagens (≤ 3,5t)

627.189

639.829

656.346

2,6%

Vrachtwagens (> 3,5t)

102.249

100.752

99.724

-1,0%

45.296

44.942

44.646

-0,7%

Trekkers

Zoals de tabel hierboven duidelijk maakt, krimpt
het park zware bedrijfsvoertuigen jaar na jaar. Als
we alleen maar al de voertuigen van meer dan 25
jaar oud uit die cijfers halen, dan telt het vrachtwagenpark geen 99.724 voertuigen meer, maar nog
81.816. De trekkers zouden nog maar met 37.573
zijn. Halen we de voertuigen van meer dan 15 jaar
oud uit de cijfers, dan spreken we over 64.170
vrachtwagens en 35.826 trekkers. Dit ‘spookpark’ is
te verklaren door het feit dat eigenaars geen enkele

2014
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formaliteit moeten vervullen wanneer vrachtwagens
of trekkers uit gebruik genomen worden. Heel wat
voertuigen die niet meer rijden, leven daarom nog
altijd in de cijfers van het voertuigpark voort.
Ondanks een zo goed als onveranderde markt in
2014, gaan de lichte bedrijfsvoertuigen vooruit. De
opkomst van de e-commerce en het toegenomen
gebruik van bestelwagens voor de stedelijke distributie zijn daar ongetwijfeld niet vreemd aan.

BEDRIJFSVOERTUIGEN

Het bestelwagenpark groeit, dat van de vrachtwagens en trekkers
krimpt.

DE MARKT VAN DE BEDRIJFSVOERTUIGEN

Share this Link

De markt voor aanhangwagens en opleggers doet het al bij al
redelijk goed.
In 2014 kende vooral de markt van de opleggers
een opleving – in vergelijking met 2014 bedroeg
de groei 15,3%. Als we die markt opsplitsen
volgens de maximaal toegelaten massa van de
oplegger, dan stellen we in de categorie van meer
dan 16 ton een stijging met 16,5% vast.

Omdat die markt nauw verbonden is met die van
de trekkers en met de economische gezondheid
van de transportsector, kunnen we hopen dat in
de loop van de volgende maanden een herleving
bij de trekkers te merken zal zijn.

2010

2011

2012

2013

2014

Aanhangers

7.506

7.965

7.748

7.239

7.660

5,8%

Opleggers

4.264

5.038

4.526

4.444

5.125

15,3%

11.770

13.003

12.274

11.683

12.785

9,4%

Totaal

∆ 14/13
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Alternatieve motoren hebben het nog altijd moeilijk om door te breken.

De alternatieve motoren blijven een marginaal
fenomeen bij de verkoop van nieuwe bedrijfsvoertuigen. Alleen bij de bestelwagens is CNG in
opmars, terwijl de elektrische bestelwagens erop
achteruit gaan omdat een goede infrastructuur
ontbreekt en er geen aanpaste stimulansen zijn.
2012

2013

2014

Bedrijfsvoertuigen ≤3,5t
Benzine

Bij de zware bedrijfsvoertuigen is de markt voor
CNG- en elektrische motoren erg beperkt. Dat is
vooral te wijten aan de kleine reikwijdte en aan de
belangrijke meerkosten voor die motoren wanneer
die zware lasten moeten vervoeren.

2012

2013

2014

2012

Bedrijfsvoertuigen >3,5t

2013

2014

Trekkers

1.118

1.539

1.350

3

1

2

-

-

1

53.157

51.701

51.714

4.137

3.387

3.613

4.325

4.263

4.173

241

105

95

-

-

-

-

-

-

LPG

21

13

32

-

-

-

-

-

-

CNG

71

61

180

8

2

11

1

1

3

1

-

-

1

1

1

-

-

-

54.608

53.419

53.373

4.149

3.391

3.627

4.326

4.264

4.177

Diesel
Elektrisch

Hybr. diesel
Totaal
Δ

2014
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De Euro VI-versies komen eraan. Een belangrijke stap vooruit op het
vlak van de emissies!
Sinds 1 oktober 2014 moeten de nieuwe bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5 ton die in het verkeer
gebracht worden, aan de norm Euro VI voldoen.
De constructeurs van bedrijfsvoertuigen hebben
zwaar geïnvesteerd om de emissies van vervuilende
stoffen haast tot nul te herleiden. Een nieuwe grote

bekommernis vandaag bestaat erin het verbruik en
dus ook de CO2-emissies terug te dringen. Ook op
dat vlak is er al een enorme vooruitgang geboekt:
een 40-tonner verbruikt vandaag 60% minder
brandstof per ton-kilometer dan een vrachtwagen uit
het begin van de jaren ’70.

• Evolutie van de normen volgens het type van vervuilende stof (Euro 0 = 100%)
���
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17

��

��
��
��
��

��

��

�

�

�

�
��
������

��
������

�������

��
��������

�������

���
������

�������

Share this Link

Ondanks het feit dat expeditiebedrijven hoe langer hoe meer een
beroep doen op buitenlandse vervoerders, slagen de Belgische
vervoerders er nog in om zich te onderscheiden.
De studie die Truck&Business op vraag van FEBIAC
en Febetra uitgevoerd heeft (zie: http://www.febiac.
be/documents_febiac/2015/mmm-final.pdf), maakte het
al duidelijk: ondanks het feit dat veel vervoersbedrijven een vestiging in lageloonlanden hebben,

kunnen de Belgische vervoerders nog een mooie troef
uitspelen. De bedrijven hebben zich op nichemarkten
toegelegd, hoofdzakelijk het binnenlandse vervoer,
en blijken erg rendabel terwijl ze tegelijk een grote
toegevoegde waarde en banen creëren.

BEDRIJFSVOERTUIGEN
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De motormarkt

Motormarkt globaal stabiel, met enkele uitschieters in 2014

MOTORMARKT
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De markt van nieuwe motoren en scooters is in
2014 met 0,6% amper gedaald ten opzichte van
2013. Er werden 22.022 nieuwe 2-, 3- en 4-wielers ingeschreven. De tweedehandsmarkt groeide
met 2,7% tot 68.008 exemplaren. De trend in
de markt gaat enerzijds naar zware motoren van

1.000 cc of meer –hun marktaandeel bereikt vandaag bijna 25%– en anderzijds naar goedkopere
‘mobiliteitstweewielers’. Er is een dalende trend
bij de registraties van lichte motoren en scooters
tot 125cc: hun marktaandeel viel op 3 jaar tijd
terug met een vijfde.

De consument kiest meer voor motoren met grotere cilinderinhoud
en minder voor 125 cc’ers.
• Nieuwe inschrijvingen volgens cilinderinhout
< 126cc

2012

2013

2014

40,6%

35,9%

32,96%

126-250cc

4,6%

3,8%

251-500cc

12,2%

13,9%

14,50%

501-750cc

14,8%

13%

13,80%

13,2%

12,40%

751-1000cc
>1000cc
Totaal

9,8%

3%

18%

20,3%

23,30%

25.276

22.152

22.022

Opvallend is dat de twee uiterste segmenten –beneden 125cc en boven 1.000 cc– bijna de helft van
de markt uitmaken. Het aantal inschrijvingen in de
125 cc-categorie daalt echter; wel blijven ze de helft
van de top-10 van modellen uitmaken.

Bij die daling speelt wellicht de invloed van de
nieuwe reglementering voor motorrijden met een
rijbewijs B en de verwarring daarover in de
markt.

..

De 4 uur verplichte rijopleiding met een 125cc voor wie een rijbewijs B
heeft behaald na 1 mei 2011, schrikt consumenten af om een 125cc te
kopen.
Voor sommige mensen speelt wellicht ook een financiele drempel. De 125 cc-categorie is er een van goedkope mobiliteit. Dat verklaart dan ook de groei van
de 125 cc’ers op de tweedehandsmarkt (plus 10,2%,
de grootste stijging naar categorieën van cilinderinhoud). Wellicht aarzelt een deel van de kopers om
nieuw te kopen en die mensen gaan eerder naar
een goedkopere tweedehands om zo mobiliteit op
twee wielen voor de eerste maal te ervaren.

Share this Link

Bij motorrijders is het trail-segment erg in trek, ten koste van de
(super-)sportieve segmenten.
De minste inschrijvingen worden genoteerd bij
de sportievere motorfietsen, zowel bij de ‘supersport’ motoren als bij het segment van de ‘sporttourings’.

2014
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Die daling wordt gecompenseerd door een grotere interesse voor de trails (hybride model tussen
baanmotoren en off-roads) en de roadsters.

MOTORMARKT

Wie een rijbewijs B van voor 1 mei 2011 heeft,
kan nog steeds zonder rijopleiding met een 125
cc de weg op. Houders van een rijbewijs B
afgegeven na die datum, moeten verplicht vier
uur opleiding volgen bij een rijschool, maar er is
geen verplichting om een examen af te leggen.
Kennelijk is het volgen van die lessen voor sommigen een te hoge drempel.
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Steeds meer klanten willen hun motorﬁets personaliseren;
motormerken spelen hierop in.

Daarbij investeren steeds meer klanten in het
personaliseren van hun motorfiets. Verschillende

fabrikanten hebben hiervoor een specifieke customizinglijn in de markt gezet.

• Nieuwe inschrijvingen volgens categorie
2012
35,4%

23%

23,20%

Scooter min 125cc

12,9%

9%

11%

Basic/Roadster
Custom

MOTORMARKT

2014

Scooter max 125cc
Motor max 125cc

20

2013

Supersport
Sport-Touring
Touring
Trail
Enduro

9%

8%

9,20%

17,2%

14%

18,20%

4,8%

3,8%

4,80%

3%

3,2%

2,20%

1,4%

0,5%

0,60%

6%

5,3%

7,30%

10,2%

10,2%

12%

4%

3,2%

3,60%

Share this Link

Het succes van de SUV in de automarkt krijgt navolging in de motormarkt met het succes van de trailmotoren.

Bij de nieuwe motoren is er dus een groei in het
topsegment boven 1000cc. Deze zware motorfietsen –vaak een reis-enduro, het tweede grootste
motorsegement– worden door de ‘gevestigde
motards’ gekozen. De trail is te vergelijken met
het SUV-fenomeen in de autowereld. Weinigen
gebruiken zo’n motor om echt mee het terrein in te
gaan; de meesten vinden de comfortabele zit en
het smeuïge, koppelrijke motorkarakter ideaal om
ermee
Δ op de weg en in het fileverkeer te rijden.

Er is een kleine tegenstroom in de segmenten
251-500 cc –veelal scooters– en 501-750 cc, elk
goed voor ongeveer 14% van de inschrijvingen.
Dat zijn goedkopere motoren voor mensen die
minder wakker liggen van motorvermogen en
-koppel. Het aanbod in dat segment is de afgelopen jaren toegenomen en dat weerspiegelt zich
nu ook in de inschrijvingscijfers.

2014
• Top 10 tweewielermerken in 2014
Merken

Nieuwe
inschr.

%

1

Honda

2.802

13,83

2

BMW

2.629

12,98

3

Piaggio

2.210

10,91

4

Yamaha

2.139

10,56

5

Harley-Davidson

1.265

6,25

6

Sym

1.228

6,06

7

KTM

1.165

5,75

8

Kawasaki

1.162

5,74

9

Triumph

780

3,85

Suzuki

756

3,73

10

• Top 10 modellen in 2014
Nieuwe
inschr.

1

Piaggio Vespa GTS 300

636

2

BMW R 1200 GS

626

3

Piaggio Vespa GTS 125

549

4

BMW R 1200 RT

546

5

Honda PCX 125

422

6

BMW R 1200 GS Adventure

415

7

Piaggio Vespa Primavera 125

381

8

Yamaha MT-07

358

9

Sym GTS 125I

327

Honda MSX 125

269

10

Promotie motorrijden
FEBIAC organiseerde in een unieke samenwerking
met de hele sector (de motormerken, de motorwinkels en de rijscholen) de 2e editie van de Week
van de Motor van 20 tot en met 28 maart 2015.
Met een grote wedstrijd maakte iedereen kans om
gedurende 3 maanden een motor of scooter gratis
ter beschikking te krijgen. Maar liefst 1.111 mensen (zowel gevestigde motorrijders als automobilisten) hebben zich kandidaat gesteld voor de testperiode. Enerzijds roepen we tijdens de Week van de
Motor de motorrijders op om na de winter opnieuw
te starten met rijden en de nieuwigheden bij de

motorzaken te gaan ontdekken, een afspraak te
maken voor het onderhoud van hun motor, interessante accessoires te ontdekken die het motorrijden
nog aantrekkelijker maken. Anderzijds willen we
‘Jan Modaal’ uit zijn zetel trekken en effectief de
stap laten zetten naar een motorwinkel.
Wie nog niet het het juiste rijbewijs heeft, kan één
van de meewerkende rijscholen binnenstappen
voor een korting van € 50 voor een volledige
opleiding. Zowat 250 mensen hebben gebruik
gemaakt van dat aanbod.

Inschrijving bromfietsen
Sinds eind maart 2014 moeten de nieuwe voertuigen van het 50cc-segment ook worden ingeschreven bij de DIV. Zo krijgen we eindelijk een zicht
op de verkoop van het aantal voertuigen in de Aen B-klasse. Tegelijkertijd zorgt de nummerplaat
voor een responsabilisering van de gebruikers.
Voortaan zijn ze immers makkelijker te controleren door de politie.
We hopen dat tegen de 2e helft van 2015 het
systeem op poten staat om ook de bestaande
voertuigen te regulariseren en zo krijgen we eindelijk een duidelijk zicht op het totale park.
Inschrijvingen van nieuwe 50cc’s in 2014:
• Klasse A: 3.281 voertuigen
• Klasse B: 5.608 voertuigen
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Data services

DATA SERVICES
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Uw informatiebron bij uitstek over automobielmarkt en -park
Het departement Data Services van FEBIAC staat
dagelijks in voor de verzameling, controle, verwerking en verrijking van data betreffende het voertuigenpark in België, en dit uit verscheidene bronnen:
FOD Mobiliteit en Vervoer, invoerdersbedrijven,
Technicar, RENTA, GOCA, ...
Deze informatie niet enkel beschikbaar voor onze
eigen diensten (zoals voor het opmaken van de
kerncijfers in dit jaarverslag), we wij leveren ook
jaarlijks meer dan 13.000 rapporten aan onze
klanten. Dit onder de vorm van standaardstatistieken, gepersonaliseerde berekeningen en analyses.
Eén van de grote troeven van Data Service in
de verwerking van deze data, is ongetwijfeld
Technicar, de technische gegevensbank van FEBIAC.
Technicar bevat en structureert onder andere de

motorgegevens (cilinderinhoud, vermogen, versnellingsbak, brandstof, ...), de afmetingen (lengte,
breedte, hoogte, koffervolume, ...), de officiële verbruikscijfers (binnen en buiten de bebouwde kom,
gemengd), de gewichten (MTM, rijklaar gewicht,
aanhanggewicht, ...), de belangrijkste uitrustingen,
de catalogusprijzen, ... van alle auto’s, gemengde
voertuigen, bestelwagen en motorfietsen die in
België op de markt worden gebracht.
Wij zoeken tevens voortdurend naar mogelijkheden
en samenwerkingen om onze data te verrijken, hetzij
naar historiek toe, hetzij naar bijkomende informatie
om een toegevoegde waarde te kunnen blijven
bieden aan al wie onze informatie nodig heeft. Dit
vanzelfsprekend strikt binnen de beperkingen van
onze protocolovereenkomsten en met respect voor
de regelgeving wat betreft de privacy.
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SALON

EUROPEAN
MOTOR SHOW
BRUSSELS
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93 European Motor Show Brussels
e

SALON
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Het 93e Salon van Lichte Bedrijfsvoertuigen,
Vrijetijdsvoertuigen en Moto’s dat FEBIAC van
15 tot 25 januari 2015 organiseerde, was een
recordeditie. Nog nooit heeft een salon in een
oneven jaar zoveel bezoekers aangetrokken:
434.465 gedurende de 10 openingsdagen. In
vergelijking met de editie 2013 was dat een
stijging met 12,5% of 50.000 mensen (wat met
een bijkomende openingsdag in het weekend
overeenstemt).
De bezoekers van het Salon konden met een
bijzonder brede waaier mobiliteitsoplossingen
kennis maken. Op de 110.000 m2 tentoonstellingsruimte van de Heizelpaleizen stonden de
‘klassieke’ auto’s en gemotoriseerde tweewielers
naast een ruim aanbod lichte bedrijfswagens, terwijl ook carrosseriebouwers en accessoirebedrijven vertegenwoordigd waren. Een volledig paleis
– Paleis 2 dat voor de gelegenheid tot ‘TailorMade VAN Solutions’ omgedoopt was – werd
overigens helemaal ingenomen door bedrijven
die voertuigen voor zowel professioneel als particulier gebruik ombouwen. De outdoor testpistes,
het salon ‘Truck & Transport’ en het prestigieuze
salon ‘Dream Cars’ droegen op hun beurt bij tot
het grote succes van deze editie.

ons stellen en hier hun nieuwe modellen lanceren!
Dat hebben ook de internationale media opgemerkt en het aantal buitenlandse journalisten dat
de manifestatie verslaat, groeit aan. Zo heeft TF1,
de meest bekeken zender in Europa, dit jaar een
reportage over het Salon uitgezonden.
In 2015 konden de liefhebbers van auto’s, moto’s
en bedrijfsvoertuigen niet minder dan 200 Belgische
premières, 18 Europese premières en zelfs 7 wereldwijde nieuwigheden ontdekken. De verschillende
conceptstudies en vernieuwende prototypes konden
overigens op een grote belangstelling van de bezoekers rekenen.

De gemotoriseerde tweewielers
– de publiekstrekkers van de
Paleizen 1 & 3

Internationaal aanzien

Jaar na jaar blijft de aantrekkingskracht van de gemotoriseerde tweewielers toenemen. Scooters en moto’s
worden hoe langer hoe meer als een volwaardige
mobiliteitsoplossing gezien en zijn hun status van
zuivere plezier- of vrijetijdsvoertuigen ruimschoots
ontgroeid. Van de kleine stadsscooter tot de zware
toermotor, alle varianten waren op het Salon te
keuren, zonder het aanbod uitrustingen, onderdelen,
accessoires en dienstverlening voor moto’s en motorrijders te vergeten.

Het Salon blijft, zowel voor professionele bezoekers als voor het grote publiek, het grootste evenement van België en een niet te missen gebeurtenis
in januari. Het Salon is een echte traditie geworden, het feest van de sector en het moment om
goede zaken te doen. De kwaliteit van het Salon
wordt tot ver buiten de landsgrenzen erkend zodat
de constructeurs almaar meer hun vertrouwen in

De verschillende spelers op die markt hadden elkaar
weer afspraak gegeven in Paleizen 1 en 3, waar
bovendien een groot aantal animaties geprogrammeerd stond. Die toverden de paleizen om tot een
evenement binnen het evenement. Te beginnen met
de PitStop Bar midden in Paleis 1. De bar was helemaal ontworpen om zich perfect in de motowereld te
integreren. De bezoekers konden er niet alleen een

hapje eten – er werden ongeveer 150 maaltijden
per dag geserveerd – maar hadden vanuit de bar
ook een centraal uitzicht op de twee uitzonderlijke
motoanimaties van deze editie: de ‘Gravity Wall’,
een verticale muur-variant van de ‘Crazy Ball’, en de
‘Balaey Trial Show’, een trialspektakel waarin elektrische moto’s en off-road fietsen de show stalen.

Twee outdoor testpistes

Dream Cars
De 3e editie van het salon ‘Dream Cars’ dat van
23 tot 25 januari liep, stond in het teken van
de elegante en verfijnde ‘Franse tuin’. Voor de
gelegenheid werd Paleis 11 met smeedijzeren
poortjes, plantenperken, bloemstukken en prachtige fonteinen versierd. Op 22 januari, de avond
voor de officiële opening van het salon voor het
publiek, had de gala-avond Dream Cars plaats.
Een gedeelte van de opbrengst daarvan werd
overgemaakt aan de liefdadigheidsorganisatie
Make-A-Wish, die de hartenwens van zwaar
zieke kinderen waar wil maken.
Deze 3e editie was een onvoorstelbaar succes
met niet minder dan 44.714 bezoekers (+ 46,6%
in vergelijking met 2013) die de 49 stands
kwamen bewonderen. Daar stonden de meest
prestigieuze auto’s in de schijnwerpers, waarvan
sommige nog nooit op Belgisch grondgebied te
zien waren geweest.
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De Salon-app, die zowel voor iOS als Androïd
ontwikkeld was, had op zijn beurt veel succes.
De app werd niet minder dan 21.655 keer
gedownload en in totaal waren er 1.734.456
‘user actions’ (gemiddeld 80 per gebruiker). In
vergelijking met 2014 is het aantal downloads
met 41,3 % gestegen.
Binnen de Salon-app heeft FEBIAC ook het bijkomende instrument MyCatalogs ontwikkeld dat
bezoekers de kans geeft om met hun smartphone
of tablet de catalogi van de exposanten te downloaden.
De website van het Salon kreeg op zijn beurt
438.386 unieke bezoekers – evenveel virtuele bezoekers dus als het aantal mensen dat de
Paleizen van Brussels Expo bezocht heeft. Er werden 1.889.195 pagina’s bekeken, 13,6% meer
dan in 2013.
Onze Facebook-pagina werd ook 11,5% vaker
bezocht dan in 2014: 37.700 fans bekeken de
uiteenlopende nieuwsberichten en de wedstrijden.
Na het succes dat The Social Office tijdens de
92e editie te beurt was gevallen, werd dit initiatief
voor de tweede keer op rij hernomen. The Social
Office biedt diensten aan om communicatie- en
marketingmateriaal over het Salon te vervaardigen. Vijftig exposanten op het Salon hebben op
de diensten ervan een beroep gedaan: in totaal
werden 57 videoreportages en 53 fotoreportages voor de sociale media van de exposanten
vervaardigd. In vergelijking met het Salon 2014
werd er 27% materiaal meer vervaardigd.
Verscheidene ploegen professionele cameramannen en fotografen, die midden in het Salon hun
standplaats hadden en over de modernste uitrusting beschikten (drones voor luchtbeelden, ...),
doorkruisten de wandelgangen van het Salon om
de beste momenten van deze 93e editie vast te
leggen.
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De exposanten en bezoekers konden gebruik
maken van twee outdoor testpistes: de Off Road en
de Eco Mobility Test Track. De 4x4-piste waar 26
terreinwagens hun kunnen konden demonstreren,
had veel succes: tijdens de 10 salondagen werden er 9.754 testritten uitgevoerd. In een stedelijk
decor met adembenemende hindernissen konden
de bestuurders, die door gekwalificeerde chauffeurs vergezeld werden, ongelooflijke obstakels
overwinnen (hellende vlakken, natuurlijke hindernissen, een containerbrug over het publiek, ...).
Sensaties gegarandeerd!

De nieuwe technologieën op het
Salon
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Truck & Transport

SALON
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33.214 bezoekers (5,1% meer dan in 2013) hebben
de editie 2015 van Truck & Transport 2015 bezocht
die van 16 tot 19 januari in Paleizen 11 & 12 plaats
vond. Een mooi succes! De belangrijkste spelers uit
de sector van het wegvervoer waren op de afspraak
om te zien wat te exposanten te bieden hadden,
niet alleen de grote merken vrachtwagens en trekkers, maar ook carrosseriebouwers en constructeurs
van busjes voor personenvervoer, voertuigen voor
speciale transporten, aanhangwagens en opleggers.
Ook leveranciers van accessoires, reserveonderdelen, brandstoffen, smeermiddelen en oplossingen
voor goederenbehandeling waren aanwezig. Al die
exposanten trokken een groot aantal beroepsvervoerders aan, wat een bijzonder positief signaal voor de
sector is.

In de publieksenquête haalt FEBIAC op de tevredenheidsindex een score van 7,6 op 10, alsook een uitstekende Net Promotor Score van 54,4 %. Het publiek
zei vooral de motoanimaties, het salon Dream Cars,
de Off Road Test Track en de stand Job on Wheels
gewaardeerd te hebben.

Bezoek van de koning en andere VIP’s

Tevredenheid als troef

Zoals elk jaar kreeg het Salon het bezoek van talrijke
persoonlijkheden. Het Hof vereerde ons met bezoeken,
maar wij verwelkomden ook vertegenwoordigers van
de politieke wereld zoals premier Charles Michel,
ambassadeurs en andere VIP’s. Dat zorgde voor heel
wat aandacht in de media. Het Salon kwam ruimschoots aan bod op radio en televisie. En in kranten,
weekbladen en tijdschriften verschenen honderden
bijdragen, net als op websites. Die publicaties lieten
zich over het algemeen op een bijzonder positieve
toon over het Salon uit.

Om al dat moois in zich op te nemen, bracht de
bezoeker gemiddeld 5 uur door in de Heizelpaleizen.
60% van de bezoekers kwam naar het Salon met het
idee om binnen de 12 maanden een auto te kopen.
De andere bezoekers kwamen uit nieuwsgierigheid,
waren op zoek naar een buitengewone ervaring
of wilden gewoon een prettige dag doorbrengen.
Iedereen was bijzonder tevreden over zijn bezoek.

De organisator FEBIAC dankt alle bezoekers,
exposanten, leveranciers, media en iedereen die
van dichtbij of van ver bij het succes van deze bijzonder goed geslaagde editie betrokken is. We
kijken ernaar uit om u in januari 2016 op de 94e
editie van het Salon weer te ontmoeten! Die loopt
van 12 tot 24 januari 2016 en is vanaf 14 januari
voor het grote publiek toegankelijk.
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KERNDOSSIERS VOOR
EEN DUURZAAM EN
VRUCHTBAAR
AUTOMOBIEL- EN
MOBILITEITSBELEID
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FEBIAC consumentenonderzoek:
auto’s kopen en gebruiken,
nu en na 2020
Geregeld duiken berichten op in de media dat
jongeren en jongvolwassenen de auto of autobezit steeds vaker de rug toekeren en meer geïnteresseerd zijn in alternatieve vervoermodi en mobiliteitsconcepten als autodelen. Ook de manier
waarop een auto wordt gekocht zou eerder via
enkele muisclicks gaan dan via een bezoek aan
de dealer. Dat was de aanleiding voor FEBIAC
en haar leden om deze stellingen te toetsen aan
het gedrag en de mening van de Belgische consumenten van vandaag en morgen.
Daartoe werd een online bevraging gehouden bij
ruim 2.200 Belgen tussen 15 en 70 jaar, met en
zonder rijbewijs en/of auto ter beschikking, uit alle
regio’s en lagen van de bevolking. Meer specifiek
werd gevraagd naar hun houding tegenover mobiliteit in het algemeen en de auto in het bijzonder.
Daarnaast werd gepolst naar hun verzuchtingen,
drijfveren en verwachtingen rond een auto kopen,
bezitten en gebruiken, nu en in de toekomst. We
zetten de opvallendste resultaten nog eens op een rij
(Het volledige rapport is beschikbaar via:
http://www.febiac.be/documents_febiac/publications/2015/
FEBIAC-consumentenonderzoek/)

Auto weg? Neen
Ons onderzoek leert dat leeftijd, geslacht en
woonplaats weinig uiteenlopende opvattingen of

verwachtingen opleverden met betrekking tot de
appreciatie en houding tegenover de auto. Met
andere woorden: dat jongeren en jongvolwassenen minder bezig zouden zijn met auto’s en
autorijden dan de vorige generaties, wordt niet
bevestigd door ons onderzoek. 80% van de 1924 jarigen heeft al een rijbewijs of is bezig het te
halen. Wel is het zo dat jongeren van vandaag
rijbewijs- en autobezit eerder zien als een noodzaak dan als een vrijheids- of statussymbool.

Auto onmisbaar? Vaak
Ten tweede rekent 83% van de Belgen in de eerste
plaats op de (eigen) auto om efficiënt, comfortabel
en betrouwbaar mobiel te zijn. De andere vervoerswijzen scoren in appreciatie (beschikbaarheid,
gebruiksgemak, comfort, flexibiliteit, betrouwbaarheid, ...) minder goed dan de auto, en dit binnen
elke socio-economische bevolkingsgroep en leeftijdscategorie. Enkel op het vlak van betaalbaarheid krijgt de auto een mindere score.

Auto online kopen? Eerder online
kiezen
Het kiezen van een auto is voor velen een
weloverwogen beslissing; de consument zoekt
actief online informatie en beslist al in een vroeg
stadium over het merk en model. Daardoor daalt
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Connected car? Ja maar
Er is interesse van de consument voor ‘connected
services’ in de auto. Een kleine meerderheid
ziet de toegevoegde waarde van deze diensten
vooral op het vlak van mobiliteit, voertuigbeveiliging en autoverzekering. De consument staat
echter niet te springen voor diensten waarvoor
hij/zij gegevens moet delen met de autodeler of
invoerder; die laatste heeft dus nog heel wat werk
om consumenten te overtuigen van de voordelen
van de “connected car” voor hun comfort en
veiligheid.

2014

JAARVERSLAG

Conclusie
FEBIAC zal onze politici de komende maanden
blijven confronteren met de mening en verzuchtingen van de burger over de auto en de alternatieven. Die burger verwacht dat de troeven van de
auto erkend worden en dat het mobiliteitsbeleid
daar rekening mee houdt: de auto eerder als
deel van de oplossing dan als een probleem.
De auto als centrum van persoonlijke mobiliteit,
als spin in het web van mobiliteitsdiensten, die
vooral in stedelijke omgeving uitgebouwd moeten worden, zowel collectief (openbaar vervoer)
als individueel (deelauto’s, fietsen, taxidiensten).
Daar heeft het openbaar vervoer een belangrijke
rol én goede troeven in de strijd tegen congestie.
Openbaar vervoer kan met de auto kampen als
filebestrijder en dient in de eerste plaats daartoe
te worden ingezet.

CONSUMENTENONDERZOEK

het aantal dealerbezoeken voorafgaand aan een
aankoop. De Belgische consument hecht wel veel
belang aan het kwalitatieve contact met de merkvertegenwoordiger, zowel in de aankoop- als de
gebruiksfase van het voertuig.
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FEBIAC-FEBETRA studie plaatst
Belgisch wegtransport
in de schijnwerper
Ja, de rol van de Belgische transporteurs in het
Europese transportgebeuren is eerder marginaal
geworden. Neen, Transport.Belgium is niet uitgeteld, met name in het vervoer over kortere afstanden, in specifieke marktsegmenten, in sectoren
met hoge toegevoegde waarde. Dat vraagt wel
verandering en omschakeling van het ondernemerschap in de transportsector.
Nogal wat Belgische (transport)bedrijven staan hun
mannetje, anderen gaan er zelfs sterk op vooruit.
Deze kampioenen hebben niet ondergaan, maar
zijn de uitdaging aangegaan om de focus van hun
business te verleggen –weg van het langeafstandsvervoer–, om duidelijke keuzes te maken en/of te
specialiseren. Dat alles blijkt uit enkele getuigenissen en uit een analyse van de situatie, de evolutie
en het belang van het Belgische wegtransport.
Alles staat te lezen in de brochure: Transport.
Belgium, Driving Your Business, opgemaakt door
Truck&Business Expertise Center met de steun van
FEBIAC en FEBETRA (http://www.febiac.be/
documents_febiac/2015/mmm-final.pdf)
Dat Transport.Belgium wel degelijk een toekomst
heeft, hebben beide federaties in de verf gezet
bij het grote publiek en bij onze politici tijdens
de opening van de 6e editie van de vakbeurs
Truck&Transport in januari 2015.

De brochure werd voorgesteld en verspreid in
aanwezigheid van de Federale en Vlaamse mobiliteitsministers Jacqueline Galant en Ben Weyts.
Hiermee werden de verwachtingen en uitdagingen
van de sector onder de aandacht van onze politici
gebracht, die de ambitie hebben om ons land verder
uit te bouwen als Europese logistieke draaischijf.
De sector moet alle kansen krijgen om de (internationale) concurrentie aan te kunnen gaan, maar
de bedrijven moeten zichzelf ook in de spiegel
kijken en openstaan voor verandering. De auteurs
van de studie hebben tien succesfactoren verzameld die Belgische transportbedrijven (opnieuw)
kunnen laten uitgroeien tot kampioenen en hun
mannetje kunnen staan bij hun opdrachtgevers,
weze het in België of elders in Europa:
1. Blijf nabij je klant en blijf beschikbaar de klok
rond
2. Zoek marktniches op en wees uniek
3. Leef de wetgeving na
4. Gebruik gespecialiseerd materiaal
5. Waak over de opleiding en vaardigheden van
je personeel
6. Wees steeds proactief
7. Combineer flexibiliteit met proactiviteit
8. Creëer meerwaarde voor je klanten
9. Word onmisbaar voor je klanten
10. Geef de moed nooit op
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FEBIAC wil vaart achter
kilometerheffing voor iedereen
3

KILOMETERHEFFING
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De kop is er af: de drie gewesten in ons land hebben eindelijk de tarieven, de tolplichtige wegen
en flankerende maatregelen bekend gemaakt
naar aanleiding van de in april 2016 geplande
invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens in ons land. Voor FEBIAC is dit slechts een
eerste, weliswaar belangrijke stap naar een op
weggebruik gebaseerde en mobiliteit sturende
fiscaliteit. Ze vraagt dat alle regeringen werk
zouden maken van een stappenplan naar een
kilometerheffing voor alle voertuigen die de huidige mobiliteitsfiscaliteit vervangt.
Elegant kun je deze eerste stap niet noemen:
FEBIAC is wel blij dat de kilometerheffing er komt,
maar betreurt dat er van harmonisatie tussen de
gewesten niet veel te merken is: in de 3 gewesten zal weliswaar hetzelfde systeem ingevoerd
worden, maar zullen er andere tarieven gelden,
op niet altijd dezelfde wegcategorieën en binnen
belastingtechnisch verschillende stelsels.
Concreet wordt de kilometerheffing in Vlaanderen
en Brussel een belasting waardoor de opbrengsten
naar de algemene middelen gaan; Wallonië kiest
voor een retributie waarop btw verschuldigd is,
maar waar je de garantie hebt dat de opbrengsten naar (weg)infrastructuur moeten gaan. In

Vlaanderen en Wallonië zijn –zeker in een
eerste faze– enkel de belangrijkste hoofdwegen
tolplichtig, terwijl Brussel kiest om alle wegen te
onderwerpen aan de kilometerheffing. Bovendien
zullen in Brussel fiks hogere tarieven gelden dan
in de andere gewesten: men wil vermijden dat het
doorgaand vrachtverkeer dat nu gebruik maakt
van de R0, dwars door Brussel zou rijden om zo
kilometers en dus geld uit te sparen. Keerzijde
is dat ondernemingen met veel Brusselse klanten
tegen een forse kostenverhoging zullen aankijken.
Uiteindelijk betaalt de (Brusselse) consument het
gelag. Fraai oogt dit niet.
Daartegenover staat wel dat de kilometerheffing
het mogelijk maakt om élke vrachtwagenkilometer
op onze hoofdwegen te laten betalen, of het nu
binnen- of buitenlandse vrachtwagens zijn. Dat
is alvast logischer en eerlijker dan het huidige
Eurovignet. Positief is ook dat de tarieven variëren
naargelang het milieuvriendelijk karakter van de
vrachtwagen. Trucks die aan recente emissienormen voldoen genieten van een lager tarief dan
meer vervuilende voertuigen. Wel is het jammer
dat de nieuwste EURO-VI voertuigen hetzelfde
tarief krijgen als de generatie ervoor. Een gemiste
kans om de schoonste voertuigen te ondersteunen
en om de luchtkwaliteit versneld te verbeteren.

Alle voertuigen moeten meegenomen worden in
de kilometerheffing om een impact te hebben op
onze mobiliteit. Het principe van ‘betalen per
kilometer’ voor trucks moet dus doorgetrokken
worden naar auto’s en bestelwagens, die het gros
uitmaken van het verkeer. Door de taxatie van
autoverkeer te verschuiven van bezit naar het werkelijke gebruik van het voertuig, wordt mobiliteit
tegen een juistere prijs betaald.
Een kilometerheffing wordt pas echt slim als de
tarieven variëren naar tijd, plaats en milieukenmerken van het voertuig: je betaalt wat minder
op plaatsen en momenten zonder structurele congestie; en je betaalt wat meer tijdens en in gebied
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met veel files, maar voor de extra prijs krijg je
volwaardige alternatieven aangeboden. Wie een
zeer schoon voertuig kiest, moet daar ook voor
beloond worden. Dat is niet meer dan eerlijk en
werkt stimulerend.
Het uitwerken en invoeren van een slimme, doeltreffende en sociaal aanvaardbare kilometerheffing vraagt tijd en een transitiepad. In een eerste
fase zou alvast een wegenvignet voor auto’s en
bestelwagens moeten ingevoerd worden zodat
ook hen geldt dat ieder die van onze wegen
gebruik maakt, mee betaalt voor investeringen in
een kwalitatief en modern wegennet. Van de vergroening van de verkeersfiscaliteit kan eveneens
op korte termijn werk gemaakt worden door de
jaarlijkse verkeersbelasting niet meer te baseren
op de cilinderinhoud van de motor, maar op
de CO2-uitstoot en Euronorm van het voertuig.
FEBIAC zal de komende maanden met concrete
voorstellen komen.
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In de gewestelijke wetgevingen is ook voorzien
dat de tarieven kunnen variëren in de tijd, waardoor het systeem de vrachtverkeerstromen potentieel kan aansturen. Dit zal evenwel de congestie
onvoldoende beperken, omdat vrachtverkeer een
minderheid uitmaakt van het totale wegverkeer.
Veruit het enige tastbare mobiliteitseffect van de
kilometerheffing voor vrachtverkeer bestaat er
in dat transport- en andere ondernemingen nog
meer dan vandaag zullen toezien op het minimaliseren van het aantal ritten en het maximaal
benutten van de laadruimte van hun vloot.
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Zelfrijdende voertuigen
en connectiviteit :
fictie of realiteit ?

FEBIAC pleit voor een duidelijk
regelgevend kader

ZELFRIJDENDE VOERTUIGEN
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Zelfrijdende voertuigen worden vaak in één zin
uitgesproken met “connected cars”. De technologische revolutie en de digitale agenda is nadrukkelijk aanwezig in onze industrie. Naast technische regelgeving zijn heel wat andere domeinen
hierbij betrokken : intelligente transportsystemen,
aansprakelijkheid, bescherming van persoonsgegevens, enz. Regelgeving dient in vele gevallen
een inhaalbeweging te volgen om bij te benen
met de realiteit.

Veiligheid
Naast de kwaliteit van de weginfrastructuur,
de veiligheidskenmerken van de voertuigen en
het gedrag van de weggebruikers bieden innovatieve, hoogtechnologische vervoersmodi een
hoopgevend perspectief op een vlotter en veiliger
verkeer en bijgevolg minder files en verkeersslachtoffers. De meest veelbelovende innovatie is
de zogenaamde zelfrijdende of autonome wagen
of truck. Een onderzoek van het BIVV (2011) leert
ons dat het merendeel van de verkeersongevallen
te wijten is aan (een combinatie van) menselijke
fouten. Belangrijke oorzaken zijn alcoholverbruik,
onoplettendheid, onaangepast rijgedrag, vermoeidheid en bellen met de gsm.

Gebreken aan het voertuig en de weginfrastructuur
of slechte weersomstandigheden zijn eveneens een
belangrijke, maar relatief beperktere oorzaak. Door
de introductie van technologieën die bepaalde delen
van de rijtaak in de gaten houden, die de chauffeur
waarschuwen of zelfs corrigeren bij abnormaal
rijgedrag, of die –de ultieme droom van velen– autonoom rijden mogelijk maken, wordt de voornaamste
oorzaak, dit is menselijk falen, dus weggenomen.

Connected vehicles
“Connected vehicles” werken met coöperatieve
platformen, waarbij de voertuigen met elkaar ‘praten’ en tevens communiceren met de infrastructuur.
Men noemt dat “vehicle-to-vehicle” en “vehicle-toinfrastructure”, of v-to-v en v-to-i. Dat zijn basisvoorwaarden, en dat moet over grote vervoersafstanden
gebeuren. Het begrip ‘geconnecteerd’ kan dus in
een ruime context van coöperatieve sturing en informatie-uitwisseling gezien worden.

Autonome voertuigen
Voertuigen die we autonoom noemen, zijn veel
minder tot zelfs helemaal niet afhankelijk van intelligente infrastructuur. Sensoren, camera’s, digitale kaarten zorgen voor zelfrijdende wagens.
Autonoom rijden kan zo ver gaan dat er geen
chauffeur meer aanwezig is in de wagen.

In Europa zetten vooral Nederland, Zweden, het
Verenigd Koninkrijk en Duitsland hoog in op het
testen van zelfrijdende auto’s op de autowegen.
De federale regering van ons land engageert zich
in haar regeerakkoord 2014-2019 om “in overleg
met de gefedereerde entiteiten, de vigerende wetgeving op permanente basis te evalueren om technologische evoluties te ondersteunen (bijvoorbeeld
driverless cars Intelligent Speed Adaptation (ISA),
alcoholslot) en het nodige juridische kader voor te
bereiden om deze technologische innovaties te kunnen implementeren in het verkeer”.

Het juridisch kader in ons land zou zich niet verzetten tegen zelfrijdende wagens met aanwezigheid
van een chauffeur die te allen tijde de controle van
het voertuig kan overnemen. Het testen van volledig
autonoom rijdende voertuigen, zonder chauffeur,

De federale regering wil in een kader voorzien dat
proefprojecten met geautomatiseerde, gemotoriseerde voertuigen mogelijk maakt. Naast deze prioritaire opdracht wordt een wetgeving op langere
termijn voorbereid om het veralgemeend gebruik
van autonome voertuigen toe te laten. Ook de
kwestie van de aansprakelijkheid in geval van een
verkeersongeval moet worden onderzocht.
FEBIAC is nauw betrokken bij deze initiatieven en
maakt deel uit van de daartoe opgericht werkgroep.
Een duidelijk juridisch kader en “roadmap” en
praktijkgids is onontbeerlijk voor de verdere uitrol
van technologische evoluties. Het FEBIAC team
heeft enkele weken geleden nog de kans gekregen
en gegrepen om deze verwachte en gewenste
evoluties en aandachtspunten toe te lichten voor het
Vlaamse Parlement. Wordt vervolgd...

Niveau
0

Niet
automatisch

Niveau
1

Begeleid

Chauffeur moet permanent
lateraal of longitudinaal
controleren

Niveau
2

Gedeeltelijk
automatisch

Chauffeur moet permanent
systeem bewaken

Niveau
3

Chauffeur moet permanent lateraal
en longitudinaal controleren

Chauffeur moet systeem
Voorwaardelijk niet permanent bewaken.
automatisch Chauffeur moet ingrijpen
als systeem hierom vraagt.

Niveau
4

Hoog
automatisch

Niveau
5

Volledig
automatisch

Chauffeur hoeft niet in te
grijpen in een welbepaalde
gebruiksomstandigheid

Systeem voert de
andere rijcontrole uit
Systeem controleert lateraal en
longitudinaal in een welbepaalde
gebruiksomstandigheid
Systeem controleert lateraal en longitudinaal
in een welbepaalde gebruiksomstandigheid.
Systeem herkent zijn limieten en
vraagt chauffeur tijdig om over te nemen.
Systeem beheerst alle rijsituaties automatisch
in een welbepaalde gebruiksomstandigheid

Systeem beheerst alle rijsituaties automatisch en permanent.
Geen chauffeur meer vereist.

Bron: OICA

2014

Geen enkel systeem
komt actief tussen
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Testen in België en het juridisch
kader

laat de huidige Belgische wetgeving en ook het
internationaal verdrag van Wenen inzake verkeersregels evenwel niet toe.
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Homologatie van voertuigen :
quo vadis ?

De zesde staatshervorming heeft het domein van
verkeersveiligheid geregionaliseerd. Homologatie
van voertuigen is een gewestelijke materie geworden sinds 1 juli 2014 met effectieve inwerkingtreding op 1 januari 2015. FEBIAC is gesprekspartner bij de 3 gewesten en het federale niveau
maar uit ernstige bezorgdheden bij de praktische
uitrol van de overgedragen materie.

Veilige voertuigen maar noodzaak voor een naadloze samenwerking over de gewesten
heen
Veiligheid staat vooraan op de prioriteitenlijst van
onze fabrikanten en invoerders. Een duidelijk wettelijk kader waaraan voertuigen moeten beantwoorden is één, twee is het homologeren van
de voertuigtypes en aanpassingen/ombouwing
van een voertuig. FEBIAC, AGORIA, TRAXIO
en FEBELCAR hebben een gerichte actie gehouden naar de beleidsverantwoordelijken waar op
korte termijn gepleit werd voor continuïteit van
de processen en systemen en een gestroomlijnde
samenwerking over de gewesten heen, teneinde
de doorlooptijden binnen redelijke termijnen te
houden. In dat verband organiseerde FEBIAC tijdens haar Salon 2015 ook een infosessie dat op

de aanwezigheid en belangstelling kon rekenen
van bijna 200 automobielprofessionals.

In de praktijk ?
Goede intenties en bereidheid tot dialoog zijn
er. De praktijk leert ons echter dat de wachttijden
nog toegenomen zijn in het Vlaamse gewest, daar
waar Brussel en Wallonië vlottere doostroming
kent. Personeelsbezetting, informaticaproblemen
en procedures zouden aan daarvan de oorzaak
zijn. FEBIAC, AGORIA, TRAXIO en FEBELCAR
hebben aan de alarmbel moeten trekken en duidelijke signalen gestuurd naar de overheden. In
een sterk competitieve economische context kan
het eigenlijk niet dat een voertuig weken, zelfs
maanden geïmmobiliseerd blijft omwille van vertraging in de homologatieprocessen.

Nabije of verre toekomst ?
Een van de beleidsopties die bekeken wordt, is in
welke mate op termijn een samenwerkingsmodel
tot stand kan gebracht worden waarbij een deel
van de homologatieactiviteiten door de sector zelf
kan worden uitgevoerd. De Europese regelgeving
inzake typegoedkeuringen bevat alvast geen
obstakels hiertoe.
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Lage-emissiezones:
gestuurde vergroening maar
noodzaak aan strikt kader
6

FEBIAC verwelkomt het sturend gedrag naar
milieuvriendelijke voertuigen via het instellen
van lage-emissiezones (“LEZ”). Een kader met
duidelijke richtsnoeren en regels op gewestelijk
niveau is een minimum. We zouden dit nog liever
op nationaal, laat staan Europees niveau zien.
Luchtkwaliteit stopt niet aan de grenzen.

LAGE-EMISSIEZONES
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Een LEZ is een ruimtelijk afgebakend gebied waarbinnen, voor bepaalde voertuigcategorieën, toegangsvoorwaarden gelden op basis van de uitstoot
van het voertuig. Het verbeteren van de luchtkwaliteit
(opgelegd door Europese regelgeving) is de principiële doelstelling. De administraties en regeringen in
de drie gewesten zijn zich ter dege bewust van de
noodzaak van een sturend beleid. Vlaanderen staat
hierin het verst. Een aantal voorbereidende studies
wezen op de noodzaak tot een krachtdadige aanpak van emissies in bepaalde steden, waaronder
Antwerpen. Op voorstel van Minister van omgeving
Joke Schauvliege heeft de Vlaamse regering een
ontwerp van kaderdecreet goedgekeurd waaraan
de gemeenten zich zullen moeten houden indien
ze een lage-emissiezone (LEZ) willen invoeren. In
het buitenland zijn milieuzones al jaren geleden
ingevoerd. Vele landen kiezen er voor om enkel
vrachtwagens bij te betrekken, anderen nemen ook
personenwagens op tot en met een radicale aanpak
van “diesels weg uit de stad” hetgeen echter een
verkeerde aanpak is volgens FEBIAC.
Voor Vlaanderen heeft de stad Antwerpen inmiddels
beslist om een LEZ in te voeren vanaf 2016 dat in lijn
zal zijn met het Vlaamse ontwerpdecreet.

In Brussel en Wallonië zijn denkoefeningen bezig in
het licht van Europese bekommernissen. FEBIAC is
partner in de dialoog met de beleidsmakers.

Geen vrijgeleide voor steden en
gemeenten
FEBIAC kon de aanpak op administratie en politiek niveau meesturen en haar pleidooi voor een
gestroomlijne regelgeving op een hoger niveau dan
steden en gemeenten kreeg gehoor. Het kan immers
niet zijn dat elke stad of gemeente haar eigen toegangsregels zomaar instelt. Een minimum aan richtsnoeren en dwingende regels van hoger hand zijn
onontbeerlijk. Evenmin kan het dat een “anti-diesel”
beleid blindelings zou toegepast worden. De dieseltechnologie staat vandaag heel ver en de uitstoot van
roet en fijn stof is verwaarloosbaar geworden.
Het ontwerp van decreet bevat een evenwichtig
kader. De gemeenten zullen toegangsvoorwaarden
kunnen opleggen aan voertuigen (personenwagens,
lichte en zware vrachtwagens) die verschillen naargelang het brandstoftype en de Euronorm. Zo zijn alvast
de volgende categoriën steeds toegelaten en kunnen
de steden en gemeenten geen beperkingen hiervoor
instellen : elektrische voertuigen, plug-in hybriede,
waterstof aangedreven voertuigen. Personenwagens
en licht vrachtwagens met diesel Euro 4 of IV of Euro
3 of III met roetfilter. Benzine/aardgas Euro I of 1.
Vanaf 2020 wordt de regeling verstrengd met één
hogere euronorm. Echter, voor voertuigcategoriëen
met euronorm lager dan hierboven en diesels Euro 3
zonder roetfilter kunnen de steden en gemeenten een

Foto: Matyas Rehak/Shutterstock.com

Handhaving
Principes goedkeuren die vergroening van het
wagenpark stimuleren is één. Zaak is het echter ook
dit te kunnen handhaven. De regelgeving voorziet
een nummerplaatcontrole (manueel of via camera’s,
geen stickersysteem zoals in Duitsland) en een
registratieplicht voor buitenlandse voertuigen. Op
Vlaams gewestelijk niveau komt er een nummerplatendatabank met absoluut wel of niet toegelaten
voertuigen (DIV als authentieke bron). De gemeenten krijgen een digitaal loket.
Controle gebeurt door politie, gemeentepersoneel
en private toegelaten parkeercontrole instanties.
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Wegen de kosten van installaties, controle, sanctionering, informatievoorziening... op tegen
mogelijke baten, zeker voor kleinere steden en
gemeenten?

Een effectief beleid ?
Recente studies tonen aan dat steden met milieuzones waar een verbod geldt voor zowel oudere
vrachtwagens als personenwagens, lokaal enige
verbetering, maar globaal een verwaarloosbare verbetering van de luchtkwaliteit optekenen.
FEBIAC pleit dan ook voor een meer globale aanpak van de luchtvervuiling (huishoudens, gebouwen, landbouw, ...)
Vervuilende voertuigen verbieden in LEZ vermijdt
niet dat ze buiten de LEZ gebruikt worden en vervuilen, zodat het probleem aldus enkel verplaatst
wordt. Een structurele vergroening en verjonging
van voertuigenpark is nodig. Daartoe is één van
de meest effectieve maatregelen op korte termijn
de vergroening van de verkeersfiscaliteit en op
een geharmoniseerde manier in de 3 gewesten.
Concreet vraagt FEBIAC de vergroening van
de Jaarlijkse Verkeersbelasting (JVB) die berekend wordt in functie van Euronorm en CO2,
de afschaffing van de aankoopbelasting (BIV)
die marktremmend werkt, en de invoering van
een wegenvignet zodat ook buitenlanders mee
betalen.
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selectief beleid hanteren: ofwel een verbod ofwel
toegangsvoorwaarden zoals bijv. een financiële
bijdrage of beperking van rijden op bepaalde
wegen, enz. Het criterium dat de gemeenten
hanteren bij de selectieve toegang moet gebaseerd zijn op de emissiegraad van het voertuig.
Milieumotieven om het verkeer af te remmen zijn
bijgevolg het enige toegelaten discriminatie-criterium met echter één uitzondering: voertuigen van
meer dan 40 jaar (Vlaamse definitie van “oldtimers”) kunnen al dan niet verboden worden of
onderworpen worden aan voorwaarden zonder
het motief van emissienorm. Het is nu uitkijken
naar de aanpak op het terrein. FEBIAC pleit voor
een rationele aanpak met aandacht voor de verkeersdoorstroming en faciliteiten voor de oudere
voertuigen zonder in excessen van pestbelastingen te vallen.
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eCall: de technologie is er,
nu nog de omkadering

eCall, kort voor emergency call, is een systeem
dat automatische een noodsignaal uitzendt wanneer het voertuig betrokken raakt bij een ongeval.
Een essentieel hulpmiddel dus voor noodhulpdiensten om efficiënte hulpverlening te organiseren tijdens het belangrijke eerste uur of ‘golden hour’.

eCALL
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eCall heeft veel te bieden in druk bevolkte gebieden zoals België; dat er een ongeval gebeurd
is, zal wellicht niet onopgemerkt blijven. Maar
belangrijke parameters zoals precieze locatie,
het aantal inzittenden, de rijrichting en snelheid
net voor het ongeval, helpen nooddiensten de
juiste middelen in te zetten: doeltreffendheid op
het gebied van veiligheid gaat hand in hand met
kost-efficiëntie.
Op Europees vlak werd het voorbije jaar werk
gemaakt van de technische invulling van de eCall
richtlijn. De autoconstructeurs wachtten immers
met enig ongeduld op de detaillering van de vereisten voor homologatie van nieuwe voertuigen.
Meest zichtbaar op dat vlak is wellicht de knop
die een manuele noodoproep mogelijk maakt:
een kind dat ernstig verbrand raakt tijdens een
picknick op het platte land, kan op die manier
snel professionele hulp krijgen.
De concrete uitwerking van de technische vereisten gebeurt gelukkig in samenspraak met niet EUlanden. Belangrijke spelers zoals Rusland, VS en
Japan hebben bijvoorbeeld andere GPS-satellieten

die in de mate van het mogelijke moeten herkend
worden door het Europese eCall systeem.
In een ruimer kader is eCall in zekere zin
ook een test-case voor ITS (Intelligente Transport
Systemen); Telecom operatoren, Lidstaten en
Voertuigconstructeurs moeten voor het eerst hun
rol op elkaar afstemmen. Dat dit niet zonder meer
eenvoudig is, mag blijken uit de invoeringstermijn
die het voorbije jaar nog maar eens met een jaar
verlengd werd naar 31 maart 2018.
Inmiddels hebben de voertuigconstructeurs niet
stilgezeten en hebben zij, met het oog op het
terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers,
hun eigen zogenaamde private noodhulpsystemen ontwikkeld en op de markt gebracht.
Op het Belgische federale niveau ten slotte wordt,
in samenwerking met de betrokken federale
overheidsdiensten, gewerkt aan een kader om
noodoproepen te ontvangen, te filteren en door
te geven aan de publieke noodhulpdiensten.
Concreet is er overeenstemming over TPS zelf-certificeringsprocedure (CEN TS 16454 “eCall end
to end conformance testing) dat model kan staan
voor het uitvoeringsbesluit van de ITS-kaderwet in
België. Voor deze stap werken Agoria, FEBIAC
en ITS-Belgium samen met de betrokken federale
overheidsdiensten. Het doel is op relatief korte
termijn private noodoproepsystemen daadwerkelijk in te zetten voor het streven naar minder
verkeersdoden.
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Nieuwe maximale afmetingen
en gewichten voor trucks
De Europese vervoersrichtlijn van 1996 in verband met maten en gewichten van trucks is
aangepast. De fabrikanten van vrachtwagens
mogen de maten en gewichten vergroten met
max. 50 cm in functie van de verkeersveiligheid
en milieuprestaties. FEBIAC, samen met ACEA,
heeft een belangrijke rol gespeeld in de timing
van het dossier.

Ruimte voor verkeersveiligheid
en brandstofefficiëntie
Het voorstel van de Europese Commissie biedt
ondermeer de mogelijkheid om rondere vrachtwagencabines te bouwen die het gezichtsveld van
de chauffeur groter maakten. Aerodynamica was
een belangrijke insteek. Zo kunnen bijvoorbeeld
aerodynamische kleppen aangebracht worden
achteraan om zo het brandstofverbruik en de uitstoot van gassen te optimaliseren. Verdere mogen
de trucks 15 cm langer zijn zodat intermodale
transporten nog efficiënter kunnen. Het vroegere
maximumgewicht van 44 ton is niet meer enkel
van toepassing voor 40-voets containers maar
ook voor containers en wissellaadbakken met
andere afmetingen. Een trekker met drie assen
is vereist voor de 44 ton vrachtwagens. Echter,
voor twee-assige trekkers is het maximum gewicht
verhoogd tot 42 ton.

Europese besluitvorming
Belgische insteek

en

De voorstellen van de Europese Commissie van
2013 tot aanpassing van richtlijn 96/53 kenden
een lang beslissingstraject. Uiteindelijk keurde het
Europese Parlement de finale teksten goed op 10
maart 2015. Het compromis maakt ook tijdelijk
een einde aan de wens om ecocombi’s in te kunnen zetten voor grensoverschrijdende trajecten.
Gezien de tijd die nodig is voor de technische wijzigingen, treden de maatregelen in werking tussen 2017 en 2022. FEBIAC heeft, samen met de
leden van het Belgian Manufacturers Commitee,
sterk gepleit bij de Belgische autoriteiten voor
een verlenging van de inwerkingtreding van de
nieuwe regels. Bepaalde constructeurs hadden
immers meer lead time nodig in hun produktieproces. De finale tekst houdt deels rekening met
onze eisen. De eerste trucks die aan de nieuwe
normen beantwoorden zullen toegelaten zijn ten
vroegste in 2022.
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Job On Wheels

JOB ON WHEELS
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JOW profileert zich als een hulpprogramma voor de
technische en beroepsopleidingen in de autotechniek,
en voor het systeem van afwisselend leren en werken.
JOW wil technische opleidingen weer aantrekkelijk
maken en het tekort aan gekwalificeerde medewerkers waar de autosector mee te kampen heeft, wegwerken. JOW heeft een actieplan uitgewerkt om de
scholen en opleidingscentra te ondersteunen.

Steun aan de scholen
In samenwerking met zijn partner EDUCAM heeft
Job On Wheels een pakket didactisch materiaal
ontwikkeld dat ter beschikking gesteld wordt van
de scholen en hun leerlingen. Gedurende de
voorbije 18 maanden overtrof het succes van dit
aanbod de meest ambitieuze doelstellingen. Meer
dan 100 scholen sloten bij het project aan, meer
dan 1600 specifieke syllabi die volgens de regels
van de kunst samengesteld zijn, werden bij de
leerlingen verspreid, en meer dan 70 didactische
kits over elektrotechniek zijn geleverd aan de
scholen die erom gevraagd hadden.

Daarnaast is ook een systeem van online cursussen uitgewerkt, dat eveneens onmiddellijk succes
had – er werden meer dan duizend licenties voor
het systeem verleend.

Diagnose Car
Job On Wheels heeft in grote mate bijgedragen tot de geslaagde start van Diagnose Car
Vlaanderen (oorspronkelijk beperkt tot de provincie Antwerpen) en is dat programma om materiaal (auto’s, diagnoseapparatuur en cursuskits)
tussen scholen uit te wisselen, blijven steunen.
Twintig automerken en verscheidene onderdelenproducenten hebben voor dit project de handen
in elkaar geslagen en een of meerdere auto’s
geleverd aan 73 scholen die nu over materiaal
van de nieuwste generatie beschikken om hun
leerlingen op te leiden.
Op vraag van verscheidene leden van de federatie – maar ook wegens het succes van het
Nederlandstalige project – heeft Job On Wheels
contact opgenomen met het kabinet Milquet,
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93e Salon voor Lichte Bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen
en Moto’s
Op een stand van meer dan 400 m2 bij de
ingang van Paleis 4 promootte Job On Wheels
de opleidingen en beroepen in de autosector.
Daarvoor werkte Job On Wheels samen met een
groot aantal van zijn leden en met spelers uit de
sectoren van de opleiding en de rekrutering, die
allemaal gespecialiseerd zijn in de autosector in
België. FOREM, VDAB, BRUXELLES-FORMATION,
CARJOB.BE en HEIWEGEN CONSULTANCY
waren onze partners op het vlak van ˝rekrutering˝,
terwijl ISUZU, SUZUKI, NISSAN, MERCEDES-
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BENZ, BMW, VOLKSWAGEN, FORD, VOVO,
JEEP en FIAT elkaar op de stand JOW aflosten
om zowel leerlingen als het grote publiek een
technische initiatie te geven.
Het project Diagnose Car werd ook in de schijnwerpers geplaatst, meer bepaald tijdens een
persconferentie waarop 7 auto’s extra werden
toegevoeg aan dit uitwisselingsproject. De politici Kris Peeters, Ben Weyts, Hilde Crevits, Joëlle
Milquet en Bianca Debaets bezochten tijdens het
Salon de stand van JOW.

Euroskills Lille 2014
Binnen het partnership dat in 2012 overeengekomen is, is FEBIAC de VZW SKILLS BELGIUM
blijven ondersteunen, meer bepaald door de
aanwezigheid van een Belgisch kandidaat op
het Europees kampioenschap van de beroepen
2014, te garanderen.

JOB ON WHEELS

Minister van Onderwijs in de Federatie WalloniëBrussel (FWB), om daar met een vergelijkbaar
project van start te gaan. De overheid heeft het
project positief ontvangen zodat Job On Wheels
nu de ambitie heeft om ook een ˝Diagnose Car
Wallobrux˝ te realiseren die voor het volgende
schooljaar klaar moet zijn.
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FEBIAC ACADEMY:
automotive kennis- en
trainingpartner
10
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De high-level automobielmanagementopleiding
‘Advanced Automotive Management’, waarvan de
15e editie in de steigers staat, is ongetwijfeld de meest
bekende en befaamde opleiding die FEBIAC organiseert ten behoeve van haar leden en de bedrijven
in hun netwerk. Inmiddels hebben al meer dan 800
managers uit automobielbedrijven deze intensieve
opleiding gevolgd. Het programma beslaat een 18tal lesdagen en bestrijkt diverse kennisdomeinen en
competenties die een manager vandaag wordt geacht
te beheersen. Dat gaat van persoonlijk en people
management, over financieel beleid en strategie tot
het stevig in de hand houden van de organisatie en de
processen binnen dat bedrijf. Dit alles op deskundige
en interactieve manier gebracht door specialisten uit
de automobielbranche zelf. Kortom, dé referentie!
Maar Advanced Automotive Management is lang
niet het enige initiatief betreffende opleiding en
training. Onder de noemer FEBIAC ACADEMY
ontwikkelt ons team een veelheid aan activiteiten die
de kennisoverdracht in onze branche stimuleren. Zo
worden er elk jaar meerdere conferenties georganiseerd rond actualiteitsthema’s die van bijzonder
belang zijn voor onze branche of die onze bedrijven
helpen hun opdracht en uitdagingen te realiseren.
Het afgelopen jaar besteedde FEBIAC ACADEMY
bijzondere aandacht aan de nieuwe media en het
gebruik van sociale netwerken in de automobielbranche.

Het beslissingsproces over de aankoop van een
voertuig is de voorbije jaren immers ingrijpend
gewijzigd, en consumenten vertrouwen steeds meer
op digitale media om hun keuze te maken. Dat
stelt hen voor uitdagingen, maar het creëert net zo
goed mogelijkheden voor wie op een professionele
manier met deze nieuwe media omgaat.
Daarnaast organiseerde FEBIAC ACADEMY een
succesvolle lezing over voertuigen met nieuwe,
schone motorisaties. Niet zozeer over de aandrijftechnologie zelf, maar veeleer over de specifieke
marktaanpak en de impact op de dienstverlening
die de succesvolle introductie van deze voertuigen
vereist.
Een andere highlight betrof een informatiesessie
over reclame, prijsaanduidingen en prijsverminderingen voor auto’s en andere motorvoertuigen. De
toegenomen aandacht voor de bescherming van de
consument – een bekommernis die FEBIAC volledig
deelt – vertaalde zich in een zeer grote en actieve
deelname aan deze conferentie.
Via het organiseren van deze en andere lezingen,
informatiesessie en conferenties wenst onze federatie haar dienstverlening te versterken; de contacten
met onze leden en hun netwerk te intensifiëren en
bij te dragen aan een succesvolle en toekomstgerichte automobielbranche. Het succes van FEBIAC
ACADEMY getuigt van de appreciatie vanuit onze
sector voor deze inspanningen.
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