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Beste lezer,

Het is een jaar vol contrasten dat wij afsluiten met de publicatie van dit Jaarverslag van FEBIAC. Zowel 
onze sector als ons land werden sinds september 2015 getroffen door meerdere crisissen. Terroristische 
bedreigingen, aanslagen, migratiecrisis, sociaal klimaat en problematiek van de Brusselse tunnels... Niet 
enkel het imago maar ook de gezondheid en het bestaan zelf van ons land worden in gevaar gebracht.  
 
Wij hebben eerst de ‘dieselgate’ gekend, met gevolgen die voelbaar zijn voor de hele branche. 
Vervolgens de veelvuldige en niet gerechtvaardigde aanvallen op de auto’s van bedrijven en tenslotte 
de moeizame invoering van de kilometerheffing voor zware vrachtvoertuigen. Door de dieselgate 
kreeg het imago van onze producten en industrie een rake klap, ondanks de enorme inspanningen 
die door de sector geleverd worden. De normen en reglementeringen worden nog strenger, in het 
belang van het leefmilieu.  
  
Gelukkig doet de automobielmarkt in Europa, België en Luxemburg het beter; hierin ondersteund door 
een groeiende vraag en een voorzichtige conjuncturele verbetering. Datzelfde geldt voor de markten 
van vrachtvoertuigen en motorfietsen. De rol die ons Salon, ondanks de moeilijke context, daarin 
speelt, hoeft duidelijk geen extra nadruk.  

Ik wil - in tegenstelling tot diverse media - ver weg blijven van georganiseerd catastrofisme dat de 
crisissen verklaart zonder zelfs maar te proberen oplossingen te noemen. Omdat deze te complex,  
revolutionnair, destabiliserend of ongewoon zouden zijn. Of te ver verwijderd van wat een verwor-
ven recht heet te zijn. Laat ons deze crises veeleer als momentum van omkering beschouwen, als het 
einde van een periode die voorbij is. Dat zal verbeelding, moed en doorzettingsvermogen eisen. 

Iedere sector kan en moet volgens zijn specialiteiten hiertoe bijdragen. En meer dan in het verleden 
moeten wij kunnen rekenen op elkaar. De zekere komst van de elektrische auto, de geconnecteerde, 
hyper-geautomatiseerde of zelfs autonome auto, zal onze branche dwingen om intense 
banden aan te gaan met andere sectoren zoals de energiesector – zowel elektriciteit als 
petroleum – of de telecomsector. Zonder daarbij de andere spelers op mobiliteitsgebied 
te vergeten! Want enkel via comodaliteit kunnen we die intelligente en schone mobiliteit 
verzekeren die 7,5 miljard wereldburgers en, dichter bij ons, meer dan 11 miljoen Belgen 
van ons verwachten. 
  
Onze federatie houdt zich om die reden niet enkel intensief bezig met die dossiers die 
onze sector en de klanten van zijn diensten en producten vandaag ten goede komen, 
maar heeft ook een open blik op de toekomst en op de nieuwe interacties die op dit 
ogenblik ontstaan tussen diverse economische en technologische actoren. Alleen zo kun-
nen wij als federatie u optimaal blijven dienen.

 

Thierry van Kan
Voorzitter FEBIAC vzw

Woord van de 
voorzitter



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 vanzelfspre-
kend 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 top-
niveau. 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
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De federatie

FEBIAC vzw, de Federatie van de Auto- en 
Tweewielerindustrie, is één van de oudste beroeps-
federaties van ons land. Zij vertegenwoordigt de 
constructeurs en invoerders van vervoermiddelen op 
de weg, zowel voor personen- als goederenvervoer.
FEBIAC verdedigt in België, en sinds kort ook in het 
Groot-Hertogdom Luxemburg, de belangen van de 
sector en werkt proactief aan een duurzaam onderne-
mersklimaat.  Daartoe vertegenwoordigt FEBIAC het 
geheel van haar leden bij de verscheidene stakehol-
ders (politiek, administraties, werkgeversorganisaties, 
media, ...) in het maatschappelijke en politieke debat 
inzake verkeersveiligheid, milieuzorg, mobiliteit, eco-
nomie en fiscaliteit. Zij draagt bij tot de promotie 
van de producten en diensten van haar leden door 
middel van marktgerichte activiteiten en evenemen-
ten 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 oprich-
ting van netwerken en opleidingen.

FEBIAC op internationaal niveau

De automobielindustrie neemt meer en meer stra-
tegische beslissingen op internationaal niveau. 
FEBIAC treedt dan ook tevens op als gespreks-
partner in verschillende nationale en interna-
tionale 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).

2015 JAARVERSLAG

FEBIAC 

Thierry van Kan
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De automarkt

 • Inschrijvingen van nieuwe en occasiewagens
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Markt voor nieuwe en tweedehandswagens groeit in 2015.

In 2015 werden 501.066 nieuwe personenwagens 
ingeschreven in ons land. Een stijging met 3,8% ten 
opzichte van 2014. Hiermee wordt de symbolische 
grens van 500.000 nieuwe voertuigen voor het eerst 
sinds het recordjaar 2011 opnieuw overschreden. 
Na een matige start van het jaar (-2,4% over de 

eerste 5 maanden), ging het aantal inschrijvingen 
van nieuwe personenwagens vanaf juni gestaag in 
stijgende lijn, met als hoogtepunt een toename van 
22,2% in de maand november gevolgd door een 
vergelijkbare stijging voor de maand december 
(+21,3%).
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DE AUTOMARKT

Terwijl de totale automarkt in 2015 een groei 
doormaakte van 4%, laat de uitsplitsing van deze 
groeicijfers per type eigenaar een minder rooskleu-
rig beeld zien. Wat opvalt, is dat meer nog dan 
in het voorgaande jaar de bedrijven aan de basis 
liggen van het toenemende aantal inschrijvingen 
van nieuwe personenwagens, met ruim 49% van de 
inschrijvingen op naam van een bedrijf tegenover 
46% in 2014. Het aandeel van de particulieren zakt 
daarmee onder de grens van 50%. 

Het dalende aantal inschrijvingen van nieuwe 
auto’s door particulieren werd gecompenseerd 
door de hogere verkoopcijfers van tweedehands-
wagens.
Ondanks een voorzichtig economisch herstel en 
het dalende aantal faillissementen onder zelf-
standigen in 2015 (1.770 tegenover 2.000 in 
2014), blijft het aantal inschrijvingen voor dit 
type eigenaar verder teruglopen. Met 3% minder 
marktaandeel in 2015.

 

Share this Link

Voor het eerst sinds 2011 meer dan 500.000 nieuwe inschrijvingen.

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Bedrijven 
 (geen leasing) 105.126 108.045 117.442 21,6% 22,4% 23,4%

Bedrijven 
 (leasing) 117.652 115.290 129.542 24,2% 23,9% 25,9%

Totaal bedrijven 222.778 223.335 246.984 45,8% 46,2% 49,3%

Zelfstandigen 17.210 16.310 15.161 3,5% 3,4% 3,0%

Particulieren 246.077 243.294 238.921 50,6% 50,4% 47,7%

Totaal 486.065 482.939 501.066 100,0% 100,0% 100,0%
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De ontdieseling van het wagenpark zet zich ook 
in 2015 voort. Althans voor wat betreft de nieuwe 
personenwagens. Het percentage nieuwe dieselwa-
gens zakt voor het eerst onder 60%, tegenover nog 
ruim 75% in 2010.

Het dieselaandeel bij tweedehandswagens blijft 
echter relatief stabiel, met een zeer lichte daling van 
amper 1 procentpunt in 2015.

  

 • Nieuwe auto’s

2015 JAARVERSLAG

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Benzine 23,4% 23,5% 29,9% 33,8% 35,9% 37,8%

Diesel 76,0% 75,3% 68,9% 64,9% 62,0% 59,9%

LPG 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Elektriciteit 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3%

CNG 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%

Hybride benzine 0,6% 1,1% 0,9% 1,0% 1,6% 1,7%

Hybride diesel 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%

Waterstof 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Benzine 37,9% 37,9% 35,8% 35,2% 35,5% 36,3%

Diesel 61,0% 61,2% 63,5% 64,1% 63,7% 62,9%

LPG 1,0% 0,9% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4%

Elektriciteit 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

CNG 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Hybride benzine 0,0% 1,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3%

Hybride diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Waterstof 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 • Tweedehandsauto’s

 Marktaandeel nieuwe dieselwagens blijft achteruitgaan, daling veel 
minder uitgesproken voor tweedehandswagens.
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Het Belgische publiek is duidelijk nog niet helemaal 
gewonnen voor alternatieve aandrijvingen. Zo note-
ren we slechts een heel lichte toename van het aantal 
elektrische voertuigen (+ 200 eenheden), waarbij de 
nodige infrastructuur nog steeds op zich laat wach-
ten. Toch merken we begin 2016 een vrij sterke ople-
ving binnen het segment van de particulieren door de 
introductie van de Vlaamse ‘Zero Emission Bonus’.
Het aantal voertuigen op gas daalt met 260 een-
heden door het wegvallen van de premies van de 
aardgasfederatie (KVBG) en de ontoereikende infra-
structuur, met name in Wallonië. 

Ook hier noteren we een opleving tijdens het eerste 
kwartaal van 2016, dankzij de aanmoedigingspre-
mie van de gasfederatie  en de fiscale vrijstellingen 
voor CNG-wagens in Vlaanderen.

Het marktaandeel van de hybride benzinemodellen 
laat een lichte stijging zien van 0,1%. Dit is te danken 
aan de uitbreiding van het plug-in aanbod. Zelfde 
situatie voor de dieselhybrides, waarvan het totale 
aantal inschrijvingen maar met moeite  boven de 
1.000 eenheden uitkomt.

 

Share this Link

Alternatieve aandrijvingen noteren zeer schuchtere stijging.

2013 % 2014 % 2015 %

Benzine 164.220 33,8% 173.228 35,9% 189.254 37,8%

Diesel 315.217 64,9% 299.182 62,0% 300.322 59,9%

LPG 159 0,03% 135 0,03% 117 0,02%

Elektriciteit 500 0,10% 1.166 0,24% 1.358 0,27%

CNG 145 0,03% 917 0,19% 656 0,13%

Hybride benzine 4.912 1,01% 7.545 1,56% 8.336 1,66%

 waarvan: Plug in 166 0,03% 738 0,15% 2.212 0,44%

                 No plug in 4.746 0,98% 6.817 1,41% 6.124 1,22%

Hybride diesel 912 0,19% 765 0,16% 1.021 0,20%

 waarvan: Plug in 153 0,03% 137 0,03% 265 0,05%

                 No plug in 759 0,16% 628 0,13% 756 0,15%

Waterstof 0,00% 1 0,00% 2 0,00%

TOTAAL 486.065 100% 482.939 100% 501.066 100%
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Het gemiddelde emissieniveau van nieuwe auto’s 
bleef in 2015 verder dalen: gemiddeld 117,6 g/km 
tegenover 121,5 g/km in 2014, een vermindering 
met bijna  4 g.
De grootste daling in 2015 komt op het conto van 
auto’s die zijn ingeschreven door leasingbedrijven: 
- 3,8 g, onder de drempel van 110 g!

Op 10 jaar tijd zijn de gemiddelde CO2 -emissies 
teruggebracht van 153,2 g/km naar 117,6 g/km, 
goed voor een daling van - 35,6 gram of - 23%. 
Een goed voorteken voor de doelstelling van 95 g 
tegen 2020.

  

 Gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s: doelstelling ‘95 g’!

 

 

Bedrijven 
niet leasing

Bedrijven 
leasing

Totaal 
bedrijven Zelfstandigen Particulieren Totaal

2013 126,5 116,3 121,1 131,7 126,2 124,2

2014 123,6 113,1 118,2 129,6 123,9 121,5

2015 120,1 109,3 114,4 126,4 120,2 117,6

∆ in g -3,5 -3,8 -3,8 -3,2 -3,7 -3,9
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Ook in 2015 blijft het segment van de kleine 
gezinswagens het populairst, met stabiele ver-
koopcijfers ten opzichte van 2014 en een kwart 
van het totale marktaandeel. De kleine stadsau-
to’s en de kleine breaks verliezen terrein. Terwijl 
het markaandeel van de kleine volumewagens 
bijna verdubbelt. De ‘jeeplikes’, beter bekend als 
SUV’s, blijven een vaste waarde en bevestigen 
de toenemende populariteit van dit voertuigtype. 

Het marktaandeel van de kleine SUV’s stijgt van 
5,4% naar 6,7%. Ook het aanbod binnen dit 
segment blijft verder groeien, waarbij vrijwel alle 
constructeurs een model aanbieden binnen deze 
voertuigcategorie. De grote SUV’s zitten ook 
nog steeds in de lift. De nichemarkten – coupés, 
cabrio’s, sportauto’s en limousines – blijven sta-
biel ten opzichte van 2014.

SEGMENT 2013 % 2014 % 2015 %

KLEINE STADSAUTO’S 21.850 4,5% 15.378 3,2% 7. 729 1,5%

KLEINE POLYVALENTE AUTO’S 13.637 2,8% 15.099 3,1% 16.443 3,3%

KLEINE GEZINSAUTO’S                                                                                       136 880 28,2% 125.320 25,9% 127.123 25,4%
MIDDELGROTE GEZINSAUTO’S 35.536 7,3% 34.963 7,2% 32.336 6,5%
GROTE GEZINSAUTO’S 13.703 2,8% 15.152 3,1% 18.796 3,8%
LIMOUSINES 3.651 0,8% 4.448 0,9% 4.540 0,9%
KLEINE BREAKS 24.950 5,1% 23.738 4,9% 22.668 4,5%
MIDDELGROTE BREAKS 40.119 8,3% 41.029 8,5% 41.935 8,4%
GROTE BREAKS 20.543 4,2% 19.594 4,1% 27.630 5,5%
COUPÉS 4.230 0,9% 3.517 0,7% 3.403 0,7%
CABRIO’S 8.908 1,8% 7.537 1,6% 6.421 1,3%
ROADSTERS  861 0,2%  618 0,1% 587 0,1%
SPORTAUTO’S 1.445 0,3% 2.853 0,6% 2.564 0,5%
KLEINE VOLUMEWAGENS 2.359 0,5% 2.556 0,5% 4.711 0,9%
MIDDELGROTE VOLUMEWAGENS 37.280 7,7% 34.598 7,2% 35.004 7,0%
GROTE VOLUMEWAGENS 31.393 6,5% 30.072 6,2% 30.092 6,0%

COMBI’S 4.158 0,9% 5.022 1,0% 6.021 1,2%
JEEPLIKES  30 0,0% 0,0% 0,0%
ALL-ROAD 2.006 0,4% 4.826 1,0% 5.123 1,0%

KLEINE JEEPLIKES 16.355 3,4% 26.149 5,4% 33.716 6,7%

MIDDELGROTE JEEPLIKES 60.131 12,4% 63.045 13,1% 64.077 12,8%
GROTE  JEEPLIKES 5.431 1,1% 6.958 1,4% 9.473 1,9%
Onbekend of niet bepaald  609 0,1%  467 0,1% 674 0,1%

TOTAAL 486.065 100% 482.939 100% 501.066 100%

 

Share this Link

De marktsegmenten ... SUV’s zetten hun opmars verder.
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Wanneer we de ouderdom van de in 2015 in 
België ingeschreven tweedehandsauto’s nader 
bekijken, stellen we vast dat 37% ouder is dan 
10 jaar, tegenover 32% tussen 2010 en 2013 
en 33% in 2014. Het belastingvoordeel op basis 
van de ouderdom van het voertuig speelt hierbij 
uiteraard een belangrijke rol. Deze voertuigen 

voldoen aan de Euro 3-norm of lager, waarbij de 
emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden (NOx) 
van een Euro 3-voertuig 150% hoger liggen dan 
die van een Euro 6-voertuig. Ook op gebied van 
CO2-emissies scoren deze voertuigen veel minder 
goed.

 Nog te veel ‘oude’ tweedehandswagens ingeschreven.

 

2015 %

 < 1 jaar 19.424 2,9%

1-< 2 jaar 44.646 6,6%

2-< 3 jaar 33.987 5,0%

3-< 4 jaar 35.843 5,3%

4-< 5 jaar 55.081 8,2%

5-< 6 jaar 51.161 7,6%

6-< 7 jaar 39.465 5,9%

 

2015 %

 7-< 8 jaar 40.375 6,0%

8-< 9 jaar 39.131 5,8%

9-< 10 jaar 39.716 5,9%

10-< 15 jaar 158.527 23,5%

15-<25 jaar 91.342 13,6%

≥ 25 jaar 24.627 3,7%

Totaal 673.325 100,0%
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Als gevolg van de toenemende leeftijd van de inge-
schreven tweedehandswagens en het feit dat de 
markt voor nieuwe auto’s beneden het vervangings-
niveau blijft – vooral voor wat betreft de inschrijvin-
gen door particulieren – blijft het totale autopark 
verder verouderen. Na een relatief stabiele periode 
tussen 2005 en 2011, liep de gemiddelde leeftijd 
de voorbije jaren steeds sneller op. 

Terwijl bij bedrijven de gemiddelde leeftijd stabiel 
blijft rond 3,8 jaar (2 jaar voor leasingbedrijven, 
4,9 voor andere bedrijven), klom deze bij par-
ticulieren op amper 5 jaar tijd van 8,7 jaar in 
2011 naar 9,6 jaar in 2015. Ook de gemiddelde 
leeftijd van auto’s van zelfstandigen kende een 
snelle stijging in de voorbije 4 jaar: van 8,4 jaar 
naar 9 jaar.
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�������������� ������������� ����� ������

 • Gemiddelde leeftijd per eigenaar

 2016?  FEBIAC verwacht een licht hogere automarkt.

FEBIAC verwacht dat de resultaten voor 2016 
in de lijn zullen liggen van die van het voorbije 
jaar. Het toenemende consumentenvertrouwen, 

de zeer interessante krediettarieven en de lage 
brandstofprijzen zouden de markt een duwtje in 
de rug moeten geven.

 Het wagenpark blijft groeien, vooral door tweedehandswagens 
van particulieren.
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De markt van de 
vrachtvoertuigen 

In 2015 is de markt voor zowel de lichte als de 
zware vrachtvoertuigen gegroeid. 
De inschrijvingen van lichte vrachtvoertuigen (minder 
dan 3,5 ton) zetten de trend van eind 2014 voort en 
kenden in 2015 een sterke groei van +14,7%. Na 
drie jaar van achteruitgang of status quo merken we 
opnieuw een heropleving en staan de inschrijvingen 
weer op het niveau van 2011.
Die positieve trend blijkt zich tijdens de eerste maan-
den van 2016 voort te zetten.

In 2015 ging de markt voor de +3.5T bedrijfsvoer-
tuigen er sterk op vooruit, we noteerden een stijging 
van haast 7%. Ook in de rest van Europa herstelt de 
afzet van trucks zich weer en werden er 14% meer 
trucks ingeschreven dan het jaar voordien. 

Een zeer lichte toename valt te noteren in het segment 
van de vrachtvoertuigen van minder dan 16 ton. Het 
jaarresultaat stijgt met een half procent. 

Wat de trekkers van meer dan 16 ton betreft, zijn de 
cijfers optimistischer: in 2015 zijn hun inschrijvingen 
met 14,5% gestegen. De vrachtwagens daarentegen 
gaan met een kleine 4% achteruit.

Globaal kende de Belgische bedrijfsvoertuigenmarkt 
met 8327 inschrijvingen een echte opleving. Een 
stijging met 6.7% die voornamelijk op rekening 
geschreven mag worden van de +16T trekkers.

De terugkeer van volumegroei in het wegtransport 
sinds 2012-13 zet zich dus door.

<3,5t ∆% 3,5 - 16 t ∆% > 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%

2015 61.208 14,7% 1.468 0,5% 2.078 -3,9% 4.781 14,5% 8.327 6,7%



Door de significante stijging van het aantal inschrij-
vingen is het voertuigenpark veel sterker gegroeid 
(+4,7%) dan in de twee jaren daarvoor (+2% en 
+2,6%). De opkomst van de e-commerce en het 
gebruik van bestelwagens voor de distributie in ste-
den verklaren ongetwijfeld mee deze ontwikkeling.

Er wordt vandaag geen specifieke procedure opge-
legd wanneer de eigenaar van een vrachtvoertuig 
besluit dit voertuig uit dienst te nemen. De opvolging 
van het voertuigpark dient dus op onrechtstreekse 
wijze te gebeuren. 

Voor de cijfers van 2015 werd vooreerst gebruik 
gemaakt van gegevens verkregen van de technische 
keuring. Men kan er immers redelijkerwijs vanuit 
gaan dat een voertuig dat de voorbije 18 maanden 
niet werd aangeboden ter technische keuring, geen 
deel meer uitmaakt van het voertuigpark. Met die 
nieuwe rekenwijze stelt men dus ook voor 2015 
een lichte daling vast voor het reële park van vracht-
wagens en een lichte stijging van trekkers. Zoals 
gesteld kan dit resultaat beïnvloed zijn door de 
nieuwe benadering van de gegevens

Park op 31 dec. 2012 2013 2014 2015 ∆ 15/14

Bestelwagens (≤ 3,5t) 627.189 639.829 656.346 686.876 4,7%

Vrachtwagens (> 3,5t) 102.249 100.752 99.724 99.214 -0,5%

Trekkers 45.296 44.942 44.646 45.125 1,1%
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 Het park bestelwagens kent een duidelijke groei, dat van de trekkers 
gaat lichtjes vooruit, dat van de vrachtwagens krimpt.
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Verhoudingsgewijs groeide het aantal inschrijvingen 
van lichte bedrijfsvoertuigen met een benzinemotor 
sterker dan het aantal inschrijvingen van diesels 
(resp. +34,6% en +14,1% in vergelijking met 2014). 
En in tegenstelling tot de ‘elektrische’ motor die er 
duidelijk op achteruitging (-29,5%), boekte het CNG-
alternatief wel een enorme vooruitgang (+67,8%)
In beide gevallen moet de verklaring in de infrastruc-
tuur gezocht worden: voor elektrische wagens is 
die nog altijd ver te zoeken, terwijl die voor CNG-
wagens toegankelijker wordt.

Alternatieve brandstoffen blijven voor de zware 
voertuigen eerder uitzondering dan regel. Het 
aantal CNG-tankstations neemt in Vlaanderen 
dan wel gestaag toe maar het is slechts een klein 
stukje van de oplossing voor zware bedrijfsvoer-
tuigen. Een CNG-vrachtwagen moet immers 8 
maal meer brandstof aan boord hebben voor een 
gelijke actieradius en vraagt een initiële investe-
ring die 70% hoger is dan voor een klassieke die-
sel vrachtwagen. Geen wonder dus dat het aantal 
inschrijvingen uiterst laag blijft.

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Bedrijfsvoertuigen ≤3,5t Bedrijfsvoertuigen >3,5t Trekkers

Benzine 1.118 1.539 1.350 1.817  3 1 2 0 - - 1 -

Diesel 53.157 51.701 51.714 59.005 4.137 3.387 3.613 3.533 4.325 4.263 4.173 4.777

Elektrisch  241  105 95 67 - - - - - - - -

LPG  21  13  32 12 - - - - - - - -

CNG  71 61 180 302 8 2 11 14 1 1 3 4

Hybride - - 2 5 1 1 1 1 - - - -

Totaal 54.608 53.419 53.373 61.208 4.149 3.391 3.627 3.548 4.326 4.264 4.177 4.781

De groei van de markt die in 2014 vastgesteld 
werd, zet zich in 2015 nog altijd voort, hoewel 
hij iets minder uitgesproken is: de inschrijvingen 
namen met +4,48% toe.

Met +9,05% groeide de markt van de opleggers 
het sterkst, die voor aanhangwagens kende een 
groei van +1,45%.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 ∆ 15/14

Aanhangers 7.506 7.965 7.748 7.239 7.660 7.769 1,42%

Opleggers 4.264 5.038 4.526 4.444 5.125 5.589 9,05%

Totaal 11.770 13.003 12.274 11.683 12.785 13.358 4,48%

Share this Link

 
De markt van de aanhangwagens en opleggers doet het nog altijd goed.

 Alternatieve aandrijvingen hebben nog altijd moeite om door te breken.
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De motormarkt

In 2015 is het aantal nieuwe inschrijvingen van 
motoren en scooters ten opzichte van 2014 met 
iets meer dan 4% gestegen tot 22.922 stuks. 
Twee elementen spelen daarin een rol: de gemo-
toriseerde tweewieler als mobiliteitsoplossing en 
de motor als funobject dankzij extra aandacht 
voor nieuwe modellen tegen interessante prijzen. 
Ook de inschrijvingen van bromfietsen zitten ste-
vig in de lift met een groei van 46%.

In het dichtslibbende stads- en snelwegverkeer tijdens 
de piekuren zijn tweewielers een prima oplossing om 
vlot van A naar B te gaan. De Belg is op zoek naar een 
persoonlijk vervoermiddel dat je precies op je bestem-
ming brengt, van deur naar deur. Voor korte afstanden 
is dat te voet, voor afstanden van een paar kilometer 
de fiets, voor afstanden tot 20 kilometer de bromfiets en 
lichte motor of scooter en voor trajecten van meer dan 
20 kilometer de motorfiets en de zwaardere scooter.

Motormarkt stijgt in 2015: consument zoekt mobiliteit en fun

 • Nieuwe inschrijvingen volgens cilinderinhoud

2014 Aandeel 2015 Aandeel Evolutie

≤ 125cc 7.259 32,9% 7.406 32,3% 2%

126-250cc   663 3%   108 4,7%   63,2%

251-500cc  3.200 14,5% 2.993 13,1% -6,5%

501-750cc 3.037 13,8% 3.059 13,3% 0,7%

751-1000cc   2.726 12,4% 3.147 13,7% 15,4%

>1000cc    5.137 23,3% 5.235 22,8% 1,9%

Totaal 22.022 22.922
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Modellen  

Scooters hebben een aandeel van 32% in de 
nieuwe inschrijvingen. Daarbij gaat zo’n tweederde 
naar scooters met een cilinderinhoud van minder 
dan 125 cc. Dat zijn ook de tweewielers die interes-
sant zijn als mobiliteitsoplossing voor houders van 
een rijbewijs B. Wie twee jaar dat rijbewijs op zak 
heeft, kan immers zonder bijkomend examen met 
zo’n 125 cc’er de weg op. (Wie het rijbewijs B na 1 
mei 2011 heeft behaald, dient echter wel verplicht 
vier 4 uur opleiding in een rijschool te volgen.) 
Opvallend is dat de 125 cc motorfiets het goed 
doet met een stijging van meer dan 11%. Een deel 
van de verklaring is dat wie op 18 jaar wil starten 
met motorrijden met een 125 cc’er moet beginnen. 
Maar ook wie al langer het rijbewijs B bezit en die 
niet de moeite wil doen het rijbewijs A te halen, zie 
je voor een 125 cc motorfiets kiezen. Het lijkt er op 
dat de jongeren wakker zijn geworden als het gaat 
om motoren voor een beperkt budget.

Dat lijkt ook een verklaring voor de vooruitgang 
van de ‘basic roadster’, met 18,6% het grootste 
motorfietssegment. Die categorie kende een groei 
van bijna 7,5%. In dat segment zijn vorig jaar en 
het jaar ervoor door diverse merken een aantal 
nieuwe modellen voor een breed publiek gelan-
ceerd die niet alleen aantrekkelijk geprijsd zijn, 
maar eveneens goed uitgerust zijn. 
Die motoren bieden ook een hoog fungehalte. Fun 
en vrije tijd zijn nog altijd twee grote redenen om 
een motorfiets aan te kopen.
In de trail-categorie (reismotoren waarmee in princi-
pe ook op onverharde wegen gereden kan worden) 
is er al jaren een groei te noteren en 2015 is daar-
op geen uitzondering met een stijging van 11,4%. 
Het aanbod van de fabrikanten in dat segment is de 
laatste jaren sterk gegroeid. Merken die tot voor kort 
vooral sportmotoren op de markt brachten, hebben 
hun gamma nu ook naar die categorie uitgebreid.

 • Nieuwe inschrijvingen volgens categorie

2015 Aandeel

Scooter max 125cc 5.105 22,3%

Scooter min 126cc 2.406 10,5%

Motor max 125cc 2.256 9,8%

Basic/Roadster 4.296 18,6%

Custom 1.099 4,8%

Supersport 662 2,9%

Sport-Touring 290 1,3%

Touring 1.394 6,1%

Trail 2.933 12,8%

2015 Aandeel

Enduro 681 3%

Trial 46 0,2%

Trike 360 1,6%

Quad 1.075 4,7%

Buggy 43 0,2%

Andere 264 1,2%

Onbekend 4 -

Niet gesegmenteerd 1 -
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 • Bromfietsen en scooters 25 km/u

 • Top 10 modellen in 2015Top tien  

Bij de top tien modellen valt de dominantie op van 
het Piaggo-merk Vespa met vier modellen en BMW 
met drie motoren. De BMW GS, een reisenduro, is 
nog altijd het meest ingeschreven model. Die motor 
scoort ook heel sterk in het woon-werkverkeer over 
langere afstanden. De twee versies van de GS 
samen (de ‘gewone’ GS en de Adventure uitvoe-
ring) zijn goed voor bijna 1.000 inschrijvingen. 
In de top tien zijn overigens zes scooters te vinden 
waarvan er vier 125 cc’ers (de rijbewijs-B-catego-
rie). De top tien is goed voor 4.295 inschrijvingen, 
18,7% van het totaal.

De lijst van de meeste inschrijvingen wordt aange-
voerd door Honda met een aandeel van 12,5% 
gevolgd door BMW (11,4%), Piaggio (11,1%), 
Yamaha (10,1%) en SYM (5,8%). De top tien verte-
genwoordigt driekwart van het aantal inschrijvingen 
van nieuwe motoren en scooters.

Bromfietsen

Bij de bromfietsen is in 2015 vooral het segment 
van 25 km/u sterk gegroeid: van 3.281 naar 
5.274. In de categorie 45 km/u ging het aantal 
nieuwe inschrijvingen van 5608 naar 7741. Het 
is de eerste maal dat er jaar-op-jaar-cijfers beschik-
baar zijn over de verkopen van bromfietsen. Sinds 
mei 2013 moeten die immers ook ingeschreven 
zijn, evenals bromfietsen die tweedehands gekocht 
worden of ingevoerd worden uit het buitenland. 
Dit jaar moet het ‘bestaande park’ van bromfiet-
sen ingeschreven worden. De bromfietssector is er 
vooral één van scooters. Scootermerken als Piaggio, 
SYM, Kymco, Neco en Peugeot zijn daar sterk ver-
tegenwoordigd.

Merk/model 2015 %

1 BMW R1200GS 532 15%

2 Vespa GTS 125 519 -5,5%

3 Vespa GTS 250 516 -

4 BMW R1200RT 486 -11%

5 BMW R1200GS 
Adventure

444 8%

6 Vespa GTS 300 433 -31,9%

7 Vespa Primavera 125 403 5,8%

8 SYM GTS 125i 385 17,7%

9 Honda PCX 125 357 -4,5%

10 Yamaha MT-09 320 56,1%

Merken 2015 %

1 Piaggio 875 20,7%

2 Sym 806 27,9%

3 Peugeot 769 33,5%

4 Kymco 732 86,7%

5 Yamaha 519 106,8%

6 Skyteam 386 5,8%

7 Neco 382 13,4%

8 Zhenhua 297 39,4%

9 Aixam 249 36,8%

10 Thurbo 228 9,1%

Merken 2015 %

1 Sym 1.096 34%

2 Peugeot 857 37,6%

3 Kymco 787 113%

4 Neco 355 84,9%

5 Turbho 333  12,1%

6 Razzo 248  40,9%

7 Piaggio 225 46,1%

8 TGB 116 12,6%

9 Paoletti Racing    - -

10 Yamaha   94 168,6%

 • Bromfietsen en scooters 45 km/u
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Het departement Data Services van FEBIAC staat 
dagelijks in voor de verzameling, controle, ver-
werking en verrijking van data betreffende het 
voertuigenpark in België (in beperkte mate ook 
Luxemburg), 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 14.000 rapporten aan 
onze klanten. Dit onder de vorm van standaard-
statistieken, gepersonaliseerde berekeningen en 
analyses.

Eén van de grote troeven van Data Service 
in de verwerking van deze data, is ongetwij-
feld Technicar, de technische gegevensbank van 
FEBIAC. Technicar bevat en structureert onder 
andere de motorgegevens (cilinderinhoud, vermo-
gen, versnellingsbak, brandstof, ...), de afmetin-
gen (lengte, breedte, hoogte, koffervolume, ...), 
de officiële verbruikscijfers (binnen en buiten de 
bebouwde kom, gemengd), de gewichten (MTM, 
rijklaar gewicht, aanhanggewicht, ...), de belang-
rijkste uitrustingen, de catalogusprijzen, ... van 
alle auto’s, gemengde voertuigen, bestelwagen 
en motorfietsen die in België op de markt worden 
gebracht. 

Op het gebied van datauitwisseling is de FOD Mobiliteit 
gestart met een nieuwe manier voor datauitwisseling 
(webservices) voor de voorinschrijvingen van voertui-
gen (V3), waar wij geopteerd hebben om aan onze 
leden ook het internationale IVI formaat aan te bieden, 
waaruit we het afwijkende V3 formaat afleiden. Dit 
heeft als grote voordelen dat eventuele ontwikkelingen 
voor andere landen, hergebruikt kunnen worden voor 
België. Bovendien laat dit ook toe dat eventuele toekom-
stige veranderingen bij de FOD Mobiliteit (bvb V3.1) 
centraal bij FEBIAC kunnen aangepast worden, en niet 
langer individueel bij al onze leden.

Op infrastructuurvlak zijn er vele veranderingen 
doorgevoerd, gaande van een vernieuwing van 
onze beveiliging, een uitbreiding van de capaciteit 
van het datawarehouse, de volledige overschake-
ling van het personeel op laptops voor een grotere 
flexibiliteit tot de overstap naar de Microsoft Office 
365 Cloud. Al deze veranderingen zijn misschien 
minder zichtbaar voor de buitenwereld, maar zijn 
noodzakelijk om een goede werking van de federa-
tie te kunnen blijven ondersteunen.

Tevens streven we ernaar om een echte IT partner te 
zijn voor onze andere afdelingen, zoals bijvoorbeeld 
de ondersteuning ter plaatse gedurende het jaarlijkse 
Salon. Het mag dan ook niet verbazen dat ons team 
het afgelopen jaren werd versterkt om onze ambities 
waar te kunnen maken. 

2015 JAARVERSLAG

Data services

Uw informatiebron bij uitstek over automobielmarkt en -park  
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De meerderheid van de leden van FEBIAC zijn zowel 
op de Belgische als Luxemburgse markt actief. Om 
die reden heeft FEBIAC sinds februari 2016 een ver-
tegenwoordiging in het Groothertogdom Luxemburg. 
De functie van ‘FEBIAC Advisor Luxemburg’ werd 
aan Guido Savi toevertrouwd.

Specifieke kenmerken van de 
markt

De Luxemburgse markt kenmerkt zich door een veeleer 
jong en premium autopark. De gemiddelde leeftijd 
van de privé-auto’s bedraagt er nu ongeveer 5 jaar. 
Eind 2015 telde het totale voertuigpark 443.250 
voertuigen (auto’s voor privé + gemengd gebruik, 
bestelwagens, vrachtwagens, bussen en cars, fiet-
sen met hulpmotor, motorfietsen, trekkers, andere). 
Het aantal inschrijvingen van auto’s voor privé- en 
gemengd gebruik bedroeg 46.473 eenheden.
De belangrijkste trends op de Luxemburgse markt: 
een dalende verkoop van berlines, een stijgende 
verkoop van SUV’s in alle segmenten, een groei-
ende vraag naar automatische versnellingsbakken, 
een vooruitgang van de benzinemotor, en een krim-
pende markt voor elektrische auto’s - dit omdat de 
overheidssubsidies weggevallen zijn.

Autofederaties

In Luxemburg wordt de autosector door verschei-
dene federaties vertegenwoordigd.

De garagehouders worden vertegenwoordigd 
door FEGARLUX (Fédération des Garagistes du 
Grand-Duché de Luxembourg) die aangesloten is 
bij de ‘Fédération des Artisans’.

•

De concessiehouders en agenten van automer-
ken worden vertegenwoordigd door de ADAL 
(Association des Distributeurs Automobiles 
Luxembourgeois) die aangesloten is bij de CLC 
(Confédération Luxembourgeoise du Commerce).
De autoverhuurders worden vertegenwoordigd 
door de FLLV (Fédération des Loueurs de Véhicules) 
die aangesloten is bij de CLC (Confédération 
Luxembourgeoise du Commerce).
De constructeurs en invoerders worden vertegen-
woordigd door FEBIAC.

Fiscaliteit

In februari 2016 heeft de regering een fiscale 
hervorming ingevoerd die op 1 januari 2017 van 
kracht wordt. Bij de bedrijfswagens (categorie M1) 
wordt de vaste belasting op voordelen van alle 
aard, die nu 1,5% bedraagt, vervangen door een 
variabele belasting op basis van de CO2-emissies 
(0 gram: 0,5%/0-50 gram: 0,8% benzine, 1% die-
sel)/50-110 gram: 1% benzine, 1,2% diesel)/110-
150 gram: 1,3% benzine, 1,5% diesel)/> 150 gram: 
1,7% benzine, 1,8% diesel). 
Voor voertuigen zonder emissies (elektrische of 
waterstofauto’s) kent de regering een belastingaftrek 
van 5000 € toe. 
Voor elektrische fietsen geldt een aftrek van 300 €.

Infrastructuur

Op het ogenblik loopt er een aanbesteding om 
tegen 2020 800 openbare laadpalen te installe-
ren, waarvan 400 voor 2017. Dat initiatief maakt 
deel uit van de inspanningen om zuivere auto’s te 
promoten.

•

•

•

FEBIAC in het 
Groothertogdom Luxemburg
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Mobiliteit

Luxemburg heeft een mobiliteitsprobleem doordat 
elke dag meer dan 160.000 werknemers de grens 
oversteken. De regering heeft een reeks van oplos-
singen ingevoerd: Park&Ride, verbetering van de 
treinverbindingen, de tramlijnen, het wegennet.

Hervorming van de technische 
controle

Eind 2015 heeft de regering een hervorming 
van de technische controle goedgekeurd om de 
efficiëntie daarvan te verhogen. 
De gelijkvormigheidscontrole bij de inschrijving 
van een nieuw voertuig wordt afgeschaft. De 
eerste controle van auto’s, motors en aanhangwa-
gens wordt na 4 jaar uitgevoerd, in plaats van na 
3,5 jaar. Bestelwagens en taxi’s worden om het 
jaar gecontroleerd - dat blijft. Vrachtwagens, aan-
hangwagens van meer dan 3.500 kg en bussen 
moeten om het jaar naar de technische controle, 
in plaats van om de 6 maanden. 
Daarnaast wordt de technische controle ook voor 
de concurrentie opengesteld.

Het Autofestival

Meer dan 140 garages die 36 merken verte-
genwoordigen, nemen elk jaar deel aan het 
Autofestival dat ADAL en FEGARLUX organiseren. 
De 52e editie vond plaats van 23 januari tot 1 
februari 2016.
Tijdens dat evenement bieden concessiehouders 
speciale voorwaarden aan en verlenen banken 
leningen tegen speciale tarieven. Het festival is 

een echt instituut geworden en wordt gezien als 
een barometer voor de economie van het land.
Voor het eerst surfte het Autofestival dit jaar op de 
digitale golf. Er werd een partnership gesloten met 
MyAuto.lu om de aanwezigheid op de sociale 
media te garanderen, en tijdens het festival werd in 
de concessies een selfiewedstrijd georganiseerd.  

Het AutoOccasiounsfestival

Het traditionele “AutoOccasiounsfestival” dat ADAL 
en FEGARLUX samen organiseren, liep van 18 tot 
24 april. 
Een veertigtal verkooppunten bood honderden 
occasiewagens tegen speciale voorwaarden 
aan. Potentiële klanten konden ook de website 
www.myauto.lu raadplegen, het informatiepor-
taal van ADAL en FEGARLUX, om een selectie 
van de aangeboden occasiewagens te maken.   

Automotive Campus

Luxemburg gaat van start met een nieuwe structuur 
die zich toelegt op O&O-activiteiten in de autosector 
en die op een samenwerking tussen overheid en 
privé steunt. Behalve O&O omvatten de activiteiten 
ook het bouwen en testen van prototypes op schaal 
1/1. De site met een oppervlakte van 14 hectare ligt 
in de gemeente Bissen en is nu nog eigendom van 
Goodyear. De staat neemt de site over die door een 
overkoepelende structuur beheerd zal worden. De 
Minister van Economie, Étienne Schneider, stelt dat 
de autosector een groot potentieel inhoudt voor de 
volgende jaren. Luxemburg mag dan wel geen auto’s 
bouwen, het land beschikt echter wel over een grote 
deskundigheid op het vlak van onderdelen. 
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De 94e editie van de European Motorshow 
Brussels, die van 12 tot 24 januari 2016 plaats 
vond in Brussels expo, stond ontegensprekelijk in 
het teken van de vernieuwing. 
Zoals elk paar jaar heeft FEBIAC in januari van 
dit jaar een ‘groot Salon’ georganiseerd. Deze 
jongste editie trok resoluut de kaart van de ver-
nieuwing met enerzijds tal van exclusieve activitei-
ten die de exposanten ons naar goede gewoonte 
voorschotelden – maar liefst 149 dit jaar – maar 
ook met tal van innovaties uitgewerkt door het 
team van de organisator.

Nieuwe dynamiek 

Een van de voornaamste nieuwigheden van het 
Salon 2016 was zonder twijfel de nieuwe verde-
ling van de exposantengroepen in de paleizen, 
die als doel had om binnen de expo interesse-
polen te creëren. Zo stonden de exposanten van 
gemotoriseerde tweewielers dit jaar in Paleis 3 en 
8 in plaats van Paleis 1 en 3 (een primeur sinds 
2008). De plaats die daardoor in Paleis 1 vrij-
kwam, werd ingenomen door de prestigemerken 
en door het intussen onmisbare Salonterras. Die 
laatste hebben in Paleis 12 ruimte vrijgemaakt 
voor een indoor testpiste waar niet alleen ecolo-
gische auto’s en terreinwagens konden worden 
getest, maar ook nieuwe technologieën.

Niet minder dan zes paleizen en de Patio waren 
voorbehouden aan de exposanten uit de autosec-
tor terwijl Paleis 2 de Discojaren in de kijker zette 
met een thematentoonstelling rond Youngtimers. 
Zo werd in het totaal 100.000 vierkante meter, 
verspreid over 11 paleizen, ter beschikking 
gesteld van een honderdtal exposanten.

Een levend Salon 

Het Salon van Brussel onderscheidt zich in de eerste 
plaats doordat het de bezoekers al jarenlang een 
dynamische expositie biedt. Dat was ook in 2016 
het geval, met heel wat animaties voorzien door 
de organisatie. Behalve het Youngtimerpaleis, het 
Salonterras en Paleis 12 citeren we ook nog de 360° 
Experience en de selecties van SkillsBelgium op de 
Job On Wheels-stand, de Backstage Experience die 
in 2014 werd ingewijd en de verbazingwekkende 
Circus Trial Tour in Paleis 3, die beslist in de smaak 
viel bij bezoekers op zoek naar sensatie.

Meer veiligheid

Iedereen weet in welke precaire omstandigheden 
het Salon van 2016 werd voorbereid. Die rea-
liteit heeft de organisatie verplicht om bijkomen-
de veiligheidsmaatregelen en een onuitgegeven 
controleprocedure in te voeren, wat bepaalde 
bezoekers wellicht heeft tegengehouden om naar 
Brussels Expo te komen. De afwezigen hadden 
gelukkig ongelijk. En dat hebben we te danken 
aan de aangepaste onthaal- en controle-infrastruc-
tuur, en aan de inzet van tientallen bijkomende 
stewards en veiligheidsagenten. Die maatregelen 
maakten het niet alleen mogelijk om de veiligheid 
en het comfort van elke bezoeker te garanderen, 
maar ook om de wachttijden bij de verschillende 
ingangen tot een strikt minimum te beperken. 
 
Populair en commercieel succes

Van 12 tot 24 januari bezochten niet minder dan 
555.252 auto- en motoliefhebbers het populairste 
evenement van ons land. 

De aantrekkingskracht van het nieuwe

2015 JAARVERSLAG
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In vergelijking met de editie van 2014 - het 
recordjaar sinds de introductie van de telling via 
streepjescode - is dat weliswaar een achteruit-
gang van bijna 4%. Toch blijft het een verbluffend 
resultaat waar zowel de organisatie, FEBIAC, als 
de exposanten bijzonder tevreden mee zijn. Dat 
geldt des te meer gezien de algemene delicate 
context, het winterweer en de sterke sneeuwval 
die het openingsweekend danig heeft gehinderd, 
en de recordtoeloop die de Ring rond Brussel 
het tweede weekend volledig lam heeft gelegd, 
waardoor heel wat bezoekers onverrichterzake 
terug naar huis zijn gekeerd.

FEBIAC is zeer verheugd over de bijzonder grote 
interesse die het publiek opnieuw voor deze mani-
festatie aan de dag heeft gelegd. De maatregelen 
die we hebben genomen om niet alleen de veilig-
heid en de controles te verbeteren maar ook het 
comfort van de bezoekers te verzekeren, hebben 
duidelijk hun vruchten afgeworpen. 

We hopen dat onze bezoekers overtuigd werden 
door de inspanningen van de auto- en motocon-
structeurs om telkens weer betere, veiligere en 
schonere voertuigen te bouwen. 

Samen met de markt die opnieuw aantrekt en met 
de bijzonder lage rentevoeten geeft het succes 
van het Salon onze exposanten alle reden om 
het jaar 2016 met vertrouwen tegemoet te zien. 
Dat blijkt ook uit de inschrijvingscijfers want eind 
april waren zowel de automarkt als de motomarkt 
erop vooruit gegaan in vergelijking met boekjaar 
2015.

FEBIAC maakt daarom nu al een afspraak met u 
voor het 95e Autosalon van Brussel, dat van 12 
tot 22 januari 2017 wordt georganiseerd. Zoals 
in elk oneven jaar besteden we dan bijzondere 
aandacht aan vrijetijdsvoertuigen, lichte bedrijfs-
voertuigen en gemotoriseerde tweewielers.

2015 JAARVERSLAG
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Auto’s van bedrijven: enkele feiten

Eerder in dit jaarverslag werd al ingegaan op het aan-
deel van bedrijfsauto’s in de nieuwe automarkt: dat 
steeg vorig jaar lichtjes tot zowat de helft van het aan-
tal inschrijvingen. Het belang van bedrijfsauto’s kan op 
diverse vlakken niet genoeg onderstreept worden:

Ze houden ons autopark relatief jong: bedrijfswa-
gens worden gemiddeld om de 4 jaar vervangen, 
een privéwagen vaak pas na 10 jaar.
Ze helpen om de CO2-doelstellingen te halen van 
gemiddeld 120 g/km in 2015 en 95 g/km in 
2020-21: de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe 
bedrijfswagens bedroeg vorig jaar 114,4 g/km, 
tegenover 120,2 g/km bij nieuwe privéwagens. 
Ze nemen het voortouw in de elektrificatie van het 
autopark: het aandeel van hybride en elektrisch 
aangedreven wagens in de nieuwe automarkt 
bedroeg in het eerste trimester van dit jaar 4,5% 
bij bedrijven, tegenover 2% bij particulieren. Vorig 
jaar bedroegen die aandelen 2,9% respectievelijk 
1,6% (zie tabel). 
Ze zijn vaak beter uitgerust en worden doorgaans 
beter onderhouden, wat goed is voor werk en 
omzet in de automobielsector.
Ze zijn voor heel wat werknemers een onmisbaar 
pendel- en/of werkinstrument en voor heel wat werk-
gevers een belangrijk instrument van rekrutering, 
retentie en alternatieve verloning van medewerkers.
Ze zijn onderworpen aan personen- en vennoot-
schapsbelastingen op het voordeel van alle aard, 
verworpen uitgaven en niet aftrekbare autokosten, 
alsook aan een solidariteitsbijdrage, samen goed 
voor ruim € 1,5 miljard opbrengsten voor de staat.

•

•

•

•

•

•

Deze vaststellingen contrasteren sterk met de 
berichtgeving rond bedrijfsauto’s die de sector 
de voorbije maanden over zich heen kreeg, 
vanuit zowel politieke als academische hoek. 
Daarbij wordt het debat verengd tot clichébeel-
den als zouden bedrijfswagens gratis zijn voor 
hun gebruikers, overmatig gesubsidieerd worden 
door de overheid én de grote veroorzaker zijn 
van files, luchtvervuiling en ongevallen. 

Bedrijfswagens: meer feiten aub

Teneinde dit debat te objectiveren en nuanceren en 
reliëf te brengen in het landschap van de bedrijfswa-
gen, zijn aandeel in economie, vervoer en verkeer en 
milieuvervuiling, zijn rol en functies voor zijn financier-
ders en gebruikers, werd op initiatief en met financiële 
steun van de automobiel- en enkele aanverwante sec-
toren, maatschappelijke en milieugroeperingen (waar-
onder FEBIAC, TRAXIO, RENTA, ... maar ook BBL) een 
wetenschappelijk leerstoel ingericht in de schoot van het 
Brussels Studies Institute (BSI), met als titel: “BSI Chair 
Companies and Sustainable Mobility. The Company 
Car Debate and Beyond”. 
De leerstoel zal vier jaar lang onderzoek verrichten, 
financieren, coördineren en bespreken in publicaties, 
werkgroepen, periodieke lezingen en/of evenementen. 

Intussen zit FEBIAC niet stil en denkt en werkt zij 
mee aan oplossingen voor onze mobiliteitspro-
blemen, waarvan uiteraard ook bedrijfswagens 
deels slachtoffer deels veroorzaker zijn. Eén van 
die mogelijke oplossingen betreft het mobiliteits-
budget.

2015 JAARVERSLAG

Auto’s van bedrijven en 
mobiliteitsbudget
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De voorbije maanden werden heel wat politieke 
proefballonnetjes opgelaten rond de invoering van 
een mobiliteitsbudget voor werknemers, of alleszins 
van een vereenvoudiging en harmonisering van de 
fiscale, sociale en arbeidsrechtelijke behandeling van 
de diverse vervoerwijzen en de werkgeverstussen-
komsten in de vervoerskosten van hun werknemers. 
FEBIAC volgt dit dossier op de voet en blijft waak-
zaam, aangezien sommigen het mobiliteitsbudget 
willen aangrijpen om het huidige fiscaal regime rond 
bedrijfswagens radicaal uit te hollen. 

Voor FEBIAC is het hoofddoel van een mobiliteits-
budget om congestie en tijdverliezen in het woon-
werkverkeer aan te pakken door de werkgever de 
mogelijkheid te geven om een tot X € belastingvrij 
maandelijks bedrag ter beschikking te stellen van 

werknemers zonder bedrijfswagens die dit dan kun-
nen besteden aan de aankoop, huur en/of persoon-
lijk gebruik van diverse vervoerwijzen van eenieders 
keuze. Werknemers met bedrijfswagen kunnen beslis-
sen om bij de keuze van hun volgende bedrijfswagen 
een deel van hun budget te besteden aan andere 
vervoerwijzen, dit belastingvrij tot X €. 

Centraal staat de vrije keuze voor de werkgever 
enerzijds om al dan niet een mobiliteitsbudget toe te 
kennen; voor de werknemer anderzijds om de mix 
aan vervoerwijzen samen te stellen die zijn woon-
werkverplaatsingen optimaliseert.
Het is dus geen vervanging, maar een verruiming 
van het bedrijfswagenbudget tot een mobiliteitsbud-
get. Vervoerkeuzeverruiming dus, zonder het huidige 
fiscaal regime rond bedrijfswagens te wijzigen.

Q1-2015 Q1-2016

Totaal Bedrijfs- 
wagens

Privé- 
wagens Totaal Bedrijfs- 

wagens
Privé- 

wagens

Diesel 58,4 76,8% 42,1% 51,8% 72,8% 33,3%

Benzine 39,3% 20,1% 56,2% 44,6% 22,4% 64,2%

Hybride benzine: Plug in: Range  
                                    extender 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%

                                        No Range
                                             extender 0,3% 0,5% 0,0% 1,0% 2,0% 0,1%

                        No plug in 1,4% 1,3% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7%

Totaal Hybride benzine 1,8% 2,0% 1,6% 2,7% 3,8% 1,7%

Hybride Diesel: Plug in 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

                         No plug in 0,2% 0,3% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0%

Totaal Hybride Diesel       0,2% 0,4% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0%

Electrisch           Electrisch 0,2% 0,5% 0,0% 0,4% 0,6% 0,2%

                         Brandstofcel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totaal Electrisch 0,2% 0,5% 0,0% 0,4% 0,6% 0,2%

CNG 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%

LPG 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,5%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Bron: FEBIAC

 • Inschrijvingen van nieuwe auto’s volgens brandstoftype en eigenaar

Mobiliteitsbudget: meer dan alleen maar (bedrijfs)wagen
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De federale en 
Vlaamse tax shift

Sinds de regering Michel I aangetreden is, heeft de 
federale staat twee ‘tax shifts’ doorgevoerd (in okto-
ber 2014 en in juli 2015) voor een totaalbedrag 
van 7,2 miljard €. Om die tax shift te financieren, 
moet in de periode 2016-2018 614 miljoen €, 
of 8,5% van het totale bedrag, bij de accijnzen 
gevonden worden. Wanneer eind 2018 het klikme-
chanisme afloopt, zouden de accijnzen op diesel 
en benzine even hoog moeten zijn: 0,540 €/liter. 
Bij diesel voor professioneel gebruik worden de 
verhogingen geneutraliseerd (accijnzen beperkt 
tot 0,330 €/l). FEBIAC en PETROLFED stonden 
erop dat de accijnsverhogingen voor diesel in de 
tijd gespreid zouden worden en gepaard zouden 
gaan met accijnsverminderingen voor benzine. 
Dat principe hebben ze ook verkregen.

Hervorming van de verkeersbe-
lasting en de BIV in Vlaanderen

Geconfronteerd met een inkomstenerosie uit auto-
fiscaliteit door de dalende autoverkoop tussen 
2011 en 2015, de vergroening van de BIV en 
de erg lage tarieven voor Euro 6 voertuigen, 

besliste de Vlaamse regering vorig najaar om de 
groene BIV te verstrengen door de barema’s voor 
benzine- en nog meer die voor dieselwagens op 
te trekken met gemiddeld 30%. 

Tegelijk werd de jaarlijkse verkeersbelasting (JVB) 
vergroend: sinds 1 januari 2016 worden CO2-uit-
stoot, Euronorm en brandstoftype van de wagen in 
rekening gebracht. De klassieke JVB blijft als basis, 
maar wordt verhoogd dan wel verminderd:

met 0,30% per gram CO2 boven dan wel 
onder de 122 g/km en 
met een percentage in functie van brandstof-
type en de Euronorm: recente benzinewagens 
krijgen een korting tot 15%, dieselwagens 
krijgen toeslagen die kunnen oplopen tot 50% 
voor de oudste modellen.

Tot slot krijgen ultraschone wagens een streepje voor: 
tot 31 december 2020 zijn auto’s tot 50 g CO2/km 
en CNG-wagens vrij van BIV en JVB. Bovendien 
maken wagens zonder CO2-uitstoot aanspraak op 
een ‘Zero Emission Bonus’ die kan oplopen tot 
€5000 in 2016.

•

•

2
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Op 21 januari 2011 hebben de drie gewesten een 
politiek akkoord gesloten om de verkeersbelasting te 
hervormen. Dat akkoord voorziet in een intelligente 
kilometerheffing voor vrachtwagens, en op termijn 
voor andere voertuigen, zowel Belgische als buiten-
landse. Dit project, VIAPASS, werd op 1 april 2016 
ingevoerd met de introductie van de kilometerhef-
fing/-belasting voor voertuigen van meer dan 3,5 ton. 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse 
Gewest hebben voor een belasting geopteerd (de 
inkomsten worden niet toegewezen), terwijl het 
Waalse Gewest voor een heffing gekozen heeft (die 
aan de BTW onderheving is). Die laatste keuze houdt 
in dat de inkomsten (via SOFICO) aan het onderhoud 
van de infrastructuur toegewezen worden.
De tarieven (in €/km) hangen af van het maxi-
maal toegelaten totaalgewicht (MTT) van de 
trekker (= maximale massa van de trein), van 
de Euronorm en van het type weg dat gevolgd 
wordt. In de decreten zijn nog andere parame-
ters voorzien (plaats en moment van de verplaat-
sing), maar in dit stadium worden die nog niet 
ingevoerd.
Daarnaast is ook vastgelegd dat elke vrachtwagen 
die op de Belgische wegen rijdt, met een On Board 
Unit (OBU) uitgerust moet zijn. De OBU berekent 
het aantal kilometers dat op tolwegen gereden 
werd en stuurt die gegevens via een ingebouwde 
SIM-kaart naar een facturatiecentrum door. 

Vervolgens krijgt de eigenaar van het voertuig 
een gedetailleerde factuur. De praktische invoe-
ring werd aan een privébedrijf toevertrouwd, 
SATELLIC, dat op het ogenblik de enige dienst-
verlener is.
Sommige voertuigen zijn vrijgesteld: meer bepaald 
de werktuigmachines (kranen, hoogtewerkers, 
bulldozers, ...), de voertuigen met proefritplaat 
ZZ, de oldtimers met een O-nummerplaat, de 
opleidingsvoertuigen. 

Het Waalse Gewest heeft de UCL een onderzoek 
naar de sociaal-economische impact van de kilo-
meterheffing laten uitvoeren om de zwaarst getrof-
fen sectoren te identificeren. Ondertussen heeft de 
regering beslist om een budget van 23 miljoen toe 
te kennen voor 3 types van begeleidende maatre-
gelen: juridische, overkoepelende (financiële en 
niet-financiële) en sectoriële maatregelen.

Het Vlaamse Gewest heeft ook een budget toe-
gekend om de ontwikkeling van milieuvriende-
lijke opties in de voertuigen te ondersteunen. De 
(gedeeltelijke) terugbetaling van de bijkomende 
investering door de vlootbeheerders wordt nog 
altijd op het kabinet van de Vlaamse minister die 
voor die materie bevoegd is, besproken. 

Invoering van de 
kilometerheffing

3
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FEBIAC heeft enkele transportconsultants gevraagd 
een onderzoek uit te voeren naar de impact van 
de kilometerheffing voor vrachtwagens op onze 
sector. Het is de bedoeling om het effect op de 
financiële gezondheid van de transporteurs en op 
de vernieuwing van de trekker- en vrachtwagenvloot 
te becijferen en de mogelijke gevolgen voor onze 
leden te beoordelen. Volgens de analyse van de 
consultant bedroeg het rendement van de Belgische 
transporteurs tijdens de voorbije 10 jaar gemiddeld 
1,5%, wat een invloed heeft op het rendement van 
invoerders van vrachtwagens (gemiddeld 0,4%). 

De financiële situatie is een andere indicator voor 
de kwetsbaarheid van de Belgische transporteurs: 
ze beschikken over erg weinig liquide middelen 
wegens de laattijdige betalingen. De kilometer-
heffing - die meteen betaald moet worden - zal 
dat probleem wellicht nog verergeren. Op het 
ogenblik wordt nog een becijferde analyse uit-
gevoerd van de impact op de vloten en op de 
te verwachten ontwikkelingen. Die analyse houdt 
rekening met de kenmerken van de voertuigen 
(leeftijd, MTM, Euronorm, ...) en de bedrijven 
(sector, NACE-code, ligging, ...).

Studie van de impact 
van de kilometerheffing

4
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Maxime Prévot, Waals Minister van Openbare 
Werken en Verkeersveiligheid, heeft in februari 
2016 een ontwerp van decreet aan de Waalse 
Regering voorgesteld om in het raam van proef-
projecten het gebruik van ecocombi’s mogelijk 
te maken. De vergunningen die Wallonië aan 
de operatoren verleent, zijn twee jaar geldig 
en kunnen jaarlijks vernieuwd worden. Om het 
project te kunnen beoordelen, wordt de ope-
ratoren gevraagd om informatie te geven over 
de vervoerde goederen, de gebruikte routes en 
de gebruiksfrequentie van de ecocombi’s. Het 
ontwerp van decreet moet nog de klassieke parle-
mentaire weg volgen en wordt pas van kracht na 
een positief advies van de Raad van State. De na 
te leven criteria moeten nog in uitvoeringsbeslui-
ten vastgelegd worden. Het is de bedoeling om 
voor eind 2016 met de proefprojecten van start 
te gaan.

Het proefproject waarmee verleden jaar in het 
Vlaamse Gewest gestart werd, had niet echt veel 
succes. 

Meer bepaald wegens de strenge criteria waar-
aan de deelnemende bedrijven moesten voldoen, 
en wegens het beperkte aantal trajecten waarop 
de ecocombi’s toegelaten waren. Slechts enkele 
transporteurs hebben de vergunning gekregen. 
Daarom heeft Vlaams Minister Weyts zijn admini-
stratie gevraagd om een nieuw proefproject met 
soepelere criteria uit te werken en om het huidige 
experiment tegen de zomer 2016 te evalueren.

Ander probleem: de Brusselse regering heeft de 
ecocombi’s nog niet toegelaten op haar deel 
van de grote Brusselse ring R0. Dat belemmert 
het gebruik van de ecocombi’s in het hele land. 
Bovendien zal een Vlaams of Waals (en wel-
dra Brussels?) (transport)bedrijf een vergunning 
nodig hebben om in alle gewesten en ook om in 
Nederland te rijden. Het omgekeerde geldt uiter-
aard ook. 

Ecocombi’s: proefprojecten in 
Vlaanderen en Wallonië 

5
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Kringloopeconomie

Eind 2015 heeft de Europese Commissie een 
nieuwe en ambitieuze reeks van maatregelen geno-
men om de kringloopeconomie te bevorderen. Dat 
moet de Europese bedrijven en consumenten helpen 
om de overstap te maken naar een sterkere eco-
nomie waarin op een duurzamere manier gebruik 
gemaakt wordt van de grondstoffen, de zogenaam-
de kringloopeconomie. De voorgestelde maatrege-
len moeten ertoe bijdragen om de levenscyclus van 
producten rond te maken, door sterker in te zetten 
op recyclage en hergebruik. Die aanpak moet 
tegelijk ook voordelen opleveren voor zowel het 
milieu als de economie. De maatregelen moeten het 
meer bepaald mogelijk maken om alle grondstoffen, 
producten en afvalstoffen zo goed mogelijk te benut-
ten, terwijl tegelijk energie bespaard wordt en de 
uitstoot van broeikasgassen verminderd wordt. De 
voorstellen slaan op de hele levenscyclus: van de 
productie over de consumptie tot het afvalbeheer en 
de markt voor secundaire grondstoffen.

FEBIAC heeft aan verscheidene werkgroepen over 
de kringloopeconomie deelgenomen. Telkens blijkt 
dat de autosector een modelleerling is die als voor-
beeld gesteld kan worden. De auto is een product 
dat al een stevige plaats in de kringloopeconomie 
heeft - door het hergebruik en de reparatie van het 
product zelf, maar ook door het hergebruik en de 
reparatie van de verschillende onderdelen, en door 
de recyclage ervan. 

De doelstellingen op het vlak van recyclage die 
Europa voor de autosector vastgelegd heeft, beho-
ren tot de strengste in de industrie.

Autorecyclage

De Europese richtlijn 2000/53/CE van 18 sep-
tember 2000 met betrekking tot autowrakken legt 
vast dat uiterlijk op 1 januari 2015 minimum 95% 
van het voertuig (op basis van het gewicht) herge-
bruikt of opnieuw verwerkt moet worden.
In 2014 bereikte Febelauto al een recyclageni-
veau van 94% voor de autowrakken - hergebruik 
en verwerking tot energie inbegrepen.
Febelauto coördineert het overleg over de ver-
werking van autowrakken tussen de verschillende 
belangengroepen - waaronder FEBIAC - en de 
drie gewesten. Alle onderdelen die gerecycleerd 
of opnieuw gebruikt kunnen worden, zoals ban-
den, accu’s, enz. komen aan bod.
In verband met de industriële batterijen in elektri-
sche auto’s hebben FEBELAUTO en FEBIAC begin 
2016 verscheidene vergaderingen met OVAM 
gehad om een uitgangsnota te bespreken met 
het oog op een nieuwe milieuconventie. Die moet 
een systeem in het leven roepen om die batterijen 
te recupereren. De nota is ondertussen volledig 
klaar en kan nog besproken worden.

In 2015 hebben de erkende centra in België 
107.426 autowrakken verwerkt. Dat is 15,30% 
minder dan in 2014.

De kringloopeconomie, 
de autorecyclage en 

de deeleconomie 

6
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De daling van het aantal autowrakken dat de erken-
de centra verwerkt hebben, wordt onder andere ver-
klaard door het feit dat de gemiddelde leeftijd van het 
wagenpark elk jaar toeneemt, en door de zwakke 
markt in het begin van de jaren 2000. We moeten 
echter ook vaststellen dat een aantal uit gebruik 
genomen auto’s elk jaar in de wildernis verdwijnt! 
Febelauto overweegt om in 2016 een beroep te 
doen op een studiebureau om te onderzoeken waar 
en hoe het aantal autowrakken in de erkende centra 
verhoogd kan worden.

FEBIAC en Febelauto werken aan een betere en goed 
omschreven traceerbaarheid van de voertuigen: door 
een nieuw voertuig vanaf de (voor)inschrijving een 
eerste keer bij de DIV te registreren, waarna alle eige-
naars van het voertuig geregistreerd worden, tot de 
voertuiggegevens bij de sloop of uitvoer van het voer-
tuig vernietigd worden (zie het schema hieronder). 
Met het oog daarop is het belangrijk om over een 
efficiënte kruispuntbank voor voertuigen te beschik-
ken. Die moet toegankelijk zijn voor alle betrokken 
overheden zodat alle gegevens over de volledige 
levensloop van een voertuig eenvoudig uitgewisseld 
kunnen worden. Daarbij speelt de DIV een belang-
rijke rol. 

FEBIAC heeft de DIV al verscheidene keren steun 
aangeboden om de kruispuntbank te verbeteren en 
zo een betere traceerbaarheid mogelijk te maken, tot 
nu toe echter zonder resultaat.

Op het ogenblik fungeert België met zijn verschillende 
zeehavens als een transitland voor de uitvoer van een 
groot aantal voertuigen uit heel Europa. Dat maakt het 
moeilijk om een goede basis voor de kruispuntbank 
te leggen en om een duidelijk beeld te hebben van 
het aantal autowrakken dat normaal door de erkende 
recyclagecentra verwerkt zou moeten worden.

Deeleconomie

De kringloopeconomie beperkt zich niet tot de recy-
clage. Al van bij het ontwerp van een auto spannen 
de constructeurs zich in om het ontwerp ervan te 
verbeteren. Zo ontwerpen ze bijvoorbeeld auto’s met 
minder grondstoffen en vervangen ze primaire grond-
stoffen door materiaal dat eerder al gebruikt is.
Het gebruik van secundaire of tertiaire grondstoffen 
houdt verscheidene voordelen in, net als het gebruik 
van herwerkte onderdelen: ze zijn even goed als 
primaire grondstoffen of nieuwe onderdelen, ze zijn 
goedkoper, en ze vertegenwoordigen een besparing 
op het vlak van energie- en grondstoffenverbruik

De deeleconomie wordt indirect als een deel van de 
kringloopeconomie beschouwd. Verscheidene auto-
constructeurs hebben al een eerste stap gezet naar 
een deeleconomie door de ontwikkeling, ondersteu-
ning en/of exploitatie van systemen voor autodelen, 
vooral in stedelijke gebieden. Zo dragen ze bij om 
de verkeersdrukte te verminderen. Tot nu toe echter 
zijn de systemen nog altijd niet rendabel.
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Verwerkingstermijn voor homo-
logatiedossiers

De praktische regionalisering van de homologatie 
vierde in januari 2016 haar eerste verjaardag en 
is dus intussen goed ingeburgerd. De continuïteit 
van de verwerking en de procedures, die door 
Febiac en de sector werd geëist, werd op peil 
gehouden sinds de bevoegdheid begin 2015 
werd overgeheveld naar de gewesten. In het 
Vlaamse Gewest was er oorspronkelijk een zeke-
re vertraging omdat daar de grootste werklast 
zat en omdat de federale vertraging voor een 
groot deel werd doorgegeven naar het Vlaamse 
niveau. Aangezien de verwerkingstijden in het 
Waalse Gewest wel goed waren, beslisten heel 
wat constructeurs om hun dossiers eerder in het 
Waalse Gewest in te dienen dan in het Vlaamse.
Het systeem I-Fast werd uitgebreid naar bepaalde 

types van voertuigen zoals ambulances en er 
werden investeringen doorgevoerd om bepaalde 
procedures te verbeteren. Bovendien werd de 
homologatiecel uitgebreid met nieuwe werkne-
mers en kon het Vlaamse Gewest de wachttijden 
met de helft reduceren.

Een eventuele uitbesteding van 
de homologatie?

FEBIAC, AGORIA, FEDERAUTO en FEBELCAR 
hebben steeds gepleit voor de continuïteit van de 
processen en systemen en voor een gerationa-
liseerde samenwerking tussen de gewesten. 

De betrokken federaties hebben tevens een 
samenwerkingsmodel voorgesteld waarbij de 
homologatieactiviteiten deels door de sector zelf 
zouden worden uitgevoerd. 

Homologatie en 
Kruispuntbank van voertuigen

7
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De sector stelde ook een gedetailleerde, gemeens-
chappelijke nota op om zijn visie hierop weer 
te geven en een concrete juridische structuur en 
een businessplan voor te stellen. Die nota gaf 
de nodige impuls aan het overleg tussen de drie 
Gewesten enerzijds en de federaties anderzijds.

Dankzij de eerder geciteerde maatregelen heeft 
de situatie zich intussen genormaliseerd, al blijft 
ze in monitoringfase binnen de federaties.

De Kruispuntbank van Voertuigen 
wordt uitgebreid

Hoewel de meeste voertuigen reeds het voorwerp 
van een voorinschrijving uitmaakten, is de voo-
rinschrijving van alle nieuwe voertuigen in de 
Kruispuntbank van voertuigen (KBV) sinds 12 no-
vember 2015 verplicht.

Iedereen die een voertuig invoert, moet voor-
taan dus de technische gegevens van de voer-
tuigen (alles wat op het gelijkvormigheidsattest 
staat) doorgeven aan de DIV, en dat via een 
WebService of een WebClient.

De douane geeft van haar kant een dedouanerings-
signaal aan de DIV, zodat deze voertuigen door 
makelaars worden ingeschreven via WebDIV en 
niet meer aan de loketten van de DIV.

Aangezien het einddoel erin bestaat om alle 
voertuigen traceerbaar te maken, is er nog een 
volgende fase nodig om deze voorinschrijving ook 
toe te passen op ingevoerde tweedehandswagens. 
Daarna komt de inschrijving van de opeenvolgende 
eigenaars bij elke eigendomswijziging in de KBV, 
evenals de schrapping van het voertuig uit de KBV 
wanneer het wordt vernietigd of geëxporteerd.
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Autonoom rijdende voertuigen zijn een hot issue in 
autoland. Maar vooraleer we daadwerkelijk auto-
noom rijdende voertuigen op onze wegen gaan 
zien, zijn uitgebreide tests onontbeerlijk. Dat vereist 
afspraken en regels die momenteel in een gedrags-
code worden gegoten. Deze gedragscode regelt 
het testen van vooruitstrevende rijassistentiesystemen 
en technologieën met betrekking tot functionaliteiten 
verbonden aan geautomatiseerde voertuigen, in een 
reële omgeving in België.

Diverse stakeholders, waaronder vanzelfsprekend 
FEBIAC, zijn betrokken bij het tot stand komen van 
de tekst waaronder de bevoegde regionale en 
federale diensten. Samenwerking is hierbij essentieel 
aangezien de federale overheidsdienst Mobiliteit en 
Transport bevoegd is voor het inschrijven van pro-
totypevoertuigen daar waar de regionale diensten 
instaan voor het gebruik van de openbare weginfra-
structuur.

De tekst is aldus een handleiding voor de aanvra-
ger en geeft voor alle aspecten van de procedure 
verduidelijking voor wat betreft de modaliteiten en 
voorwaarden voor het testproject.

Het spreekt voor zich dat de finale goedkeuring 
gegeven wordt op basis van een individueel traject 
en een case-by-case evaluatie. In die zin wil België 
voertuigconstructeurs en leveranciers van onderdelen 
aanmoedigen om naar België te komen en in de 
nabijheid van de Europese instellingen hun know-
how te ontwikkelen.

De code werd reeds aan de werkelijkheid getoetst bij 
de voorbereiding van de European truck Platooning 
Challenge op 5 en 6 april 2016 en enkele nieuwe 
aanvragen werden sindsdien genoteerd.

Autonome voertuigen: 
gedragscode als eerste stap 

8
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Reële en vermeende manipulaties met uitstoot- en 
verbruiksgegevens van auto’s hebben de voorbije 
maanden zeer uitgebreid hun weg gevonden in de 
media en op politiek niveau. Wat in elk geval dui-
delijk is geworden – en dat is geen verrassing – is 
dat een verbruiks- of emissietest op de rollenbank 
andere resultaten geeft dan het individuele gebruik 
op de weg. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat 
het streven naar nieuwe, stringentere testmethodes 
in een stroomversnelling is gekomen en dat ‘real 
driving emissions’ een buzzword werd.    

Het is begrijpelijk dat de soms grote verschillen tussen 
testresultaten in het labo en op de weg tot onbegrip 
en irritatie leiden. En ook dat zowel klanten als 
wetgever emissie- en verbruikswaarden verwachten 
die dichter aansluiten bij hun werkelijke gebruik van 
het voertuig. FEBIAC verwelkomt dan ook met open 
armen de ‘real driving emissions-tests’ (RDE) die 
vanaf 2017 hun intrede zullen doen. Tegelijk roept 
zij de Europese regelgever op om de condities en 
protocols van deze RDE-test nu snel te verduidelijken 
en te communiceren zodanig dat de constructeurs de 
tijd hebben om zich daarnaar te schikken. 

FEBIAC ziet trouwens geen enkele reden om de huidi-
ge dieseltechnologie te verwerpen of zwart te maken. 

De performante roetfilters hebben een aantal jaren 
geleden al hun intrede gedaan en de problematiek 
van de roetuitstoot doeltreffend aangepakt. Vandaag 
zien wij de introductie van nieuwe katalyseprocessen 
die de verdere en drastische reductie inhouden van 
de uitstoot van stikstofoxides. Bovendien blijft diesel-
technologie onovertroffen op het vlak van brandstof-
verbruik en dus van CO2-uitstoot. 

Schoner verkeer zal niet enkel bereikt worden via 
nieuwe motortechnologie, maar zeker ook in het 
investeren in vlotter en beter stromend verkeer. 
Groene golven en vlot verkeer beteken een derde 
minder uitstoot van stikstofoxides. Deze ingrepen 
hebben namelijk een onmiddellijk effect op álle 
voertuigen die aan het verkeer deelnemen, niet enkel 
op de nieuwste (en dus al schoonste). Tot slot kunnen 
‘connected services’ het zoekverkeer naar parkeer-
gelegenheid in de stad met een derde verminderen. 
Ook daar is dus concrete milieu- en mobiliteitswinst te 
halen. Indien wij allen het zeer belangrijk vinden om 
de voertuigen zelf schoner te maken, dan hebben wij 
geen enkele reden om de verkeersinfrastructuur en de 
rijomstandigheden niet evenveel te optimaliseren!

Uitstootschandaal & 
Real Driving Emissions 
9
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De gestage groei van de inschrijvingen van alter-
natief aangedreven voertuigen zoals elektrische 
auto’s, waterstofwagens en voertuigen rijdend 
op aardgas (CNG) wijst op een trend die niet 
gekeerd zal worden: schone auto’s zullen blijven 
winnen aan belang. Dat past volledig in het stre-
ven naar duurzaamheid dat zich zowel binnen 
als buiten de automobielbranche manifesteert. 

Deze ‘alternatieve’ aandrijfconcepten verdienen 
achter een bijzondere omkadering en aandacht, 
zowel om technische als om commerciële en 
regelgevende redenen. FEBIAC heeft daarom een 
‘Clean Vehicles Platform’ in het leven geroepen 
waarbij elk van deze aspecten wordt behandeld 
en beleidsaanbevelingen worden geformuleerd. 
Deze staan trouwens niet alleen maar kunnen 
ingepast worden in politieke beleidsvisies op 
regionaal, nationaal en internationaal niveau. 
Eerder in deze publicatie kwam bijvoorbeeld de 
vergroening van de fiscaliteit al aan bod. 

Ook Europa doet mee. De Europese Unie heeft 
op 29 september 2014 de CPT-Richtlijn (Clean 
Power for Transport) goedgekeurd. Deze nieuwe 
regelgeving dient om de uitrol van tankstations 
voor alternatieve brandstoffen te garanderen, en 
om gemeenschappelijke normen voor het ontwerp 
en gebruik van die tankstations vast te leggen. De 
Lidstaten moeten voor eind 2016 hun actieplan-
nen voorleggen.

De Vlaamse regering heeft, met toenmalig minister 
Annemie Turtelboom als coördinator, een actieplan 
voor de promotie van alternatieve brandstoffen en 
hun infrastructuur goedgekeurd. De Vlaamse regering 
heeft op dat vlak haar ambities duidelijk gemaakt: 
tegen 2020 wil ze 40.000 aardgasauto’s en 60.000 
elektrische auto’s op de wegen zien. De weginfrastruc-
tuur daarop voorbereiden, is hét middel om dat doel 
te bereiken. Tegen 2020 worden 5.000 bijkomende 
laadpunten, 20 waterstofstations en 300 aardgassta-
tions (ongeveer een per gemeente) geïnstalleerd. 

De Vlaamse regering investeert in de meestbe-
lovende technologieën die een zekere mate van 
populariteit genieten. Het plan voorziet in een inhaal-
beweging. Tegelijk werd FEBIAC uitgenodigd om in 
de verschillende werkgroepen mee te werken. In een 
eerste fase werd de autofiscaliteit hervormd door er 
groene parameters in op te nemen, zowel voor de 
jaarlijkse verkeersbelasting als voor de belasting op 
de inverkeerstelling.

Het actieplan beperkt zich niet tot milieuvriendelijke 
auto’s voor particulieren, maar wil ook het open-
baar vervoer en de binnenscheepvaart vergroenen. 
Daartoe worden doelstellingen geformuleerd voor 
het elektriciteitsnet over het hele grondgebied en 
voor LNG-punten in de havens.  
FEBIAC dringt er sterk op aan dat ook de andere 
gewesten werk maken van een robuust ondersteu-
nings- en faciliteringsbeleid voor schone voertuigen. 

Clean vehicles verdienen 
een passende omkadering

10
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Het grote publiek warm maken voor het motor-
rijden, lukt natuurlijk perfect tijdens de Auto- 
en Motorsalons van Brussel. De animatiestand 
Start2Ride is er dan ook een vaste waarde. 
Bezoekers kiezen er de motor van het jaar of kun-
nen zich er laten fotograferen op een motorfiets of 
een scooter en krijgen die foto meteen mee naar 
huis. De eigen foto verschijnt dan ook op de cover 
van het online magazine Start2Ride met alge-
mene en nuttige informatie over motorrijden; een 
soort van basisgids. Tegelijkertijd krijgt elke deel-
nemer de kans deel te nemen aan een wedstrijd 
waarvoor 13 merken in totaal 15 voertuigen ter 
beschikking stellen om er 3 maanden gratis mee 
te mogen testrijden. En de actie heeft gewerkt: 
bijna 7000 bezoekers lieten zich vereeuwigen 
op een motor en kregen zo alle info over veilig, 
vaardig en vlot (leren) motorrijden. 

3e editie van de Week van de 
Motor

Van 18 tot 26 maart 2016 vond de 3e editie van 
de Week van de Motor plaats met de medewer-
king van 235 (+11%) concessiehouders en 165 
rijscholen (+18% tov 2015). De bekendmaking 
verliep voornamelijk viraal, maar er was ook een 
belangrijke radiocampagne op CLASSIC 21 en 
Nostalgie Vlaanderen die ook redactioneel ruim 
aandacht aan de campagne hebben geschonken. 

Om het aspect verkeersveiligheid niet uit het oog 
te verliezen, werd een samenwerking aangegaan 
met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde voor 
de organisatie van de Dag van de Motorrijder 
(mogelijkheid om gratis de rijvaardigheden te 
laten testen), en konden we 25% korting bieden 
bij de stages van de RACB Moto Academy by 
Didier de Radiguès. 

Een bijkomende vernieuwing was een wedstrijd 
onder de concessiehouders waarbij we hen heb-
ben aangezet om de promotieactie die tijdens 
het Salon werd aangekondigd, te versterken. 
Het leverde ons een derde meer kandidaten op 
die gedurende 3 maanden een motor of scooter 
wilden testrijden. 

Een aangehouden communicatie

Ook de media worden intensief bespeeld met 
informatie, nieuws en feiten over de motorsector 
en het motorrijden. Zo werd moto.be het afge-
lopen jaar gestoffeerd met niet minder dan 600 
nieuwe artikels en vertrekt er 2 kaar per maand 
een nieuwsbrief naar bijna 50,000 abonnees. 
Ook Facebook, Twitter en Instagram behoren 
tot onze kanalen en ook vaste waardes als 
persberichten (1 per maand) helpen ons om de 
motorbranche onder de aandacht te houden en 
te promoten. 

FEBIAC blijft focussen op 
promotie van het motorrijden
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Bij controles op de autoreclame tijdens het Salon 
2015 bleek dat de overheid, en meer bepaald de 
economische inspectie, heel wat punten van de 
wetgeving betreffende het consumptiekrediet op een 
andere manier interpreteerde dan de economische 
spelers. De invoerders worden immers direct getrof-
fen door die reglementering waar ze in hun reclame 
en folders rekening mee moeten houden.

In 2015 hebben vertegenwoordigers van FEBIAC, 
van de Beroepsvereniging van het Krediet en van de 
Raad voor de Reclame verscheidene keren overleg 

gepleegd met een groep experts van de economi-
sche overheidsdienst om bepaalde wettelijke bepa-
lingen en de interpretatie ervan te verduidelijken.
 
In de loop der maanden zijn de standpunten van 
de onderhandelaars, die eerst diametraal tegen-
over elkaar stonden, naar elkaar toe gegroeid. 
Die onderhandelingen zijn uitgemond in de redac-
tie van ‘guidelines’  van de FOD Economie, die de 
economische spelers onderschreven hebben. Die 
tekst is beschikbaar op de website van FEBIAC: 
www.febiac.be/consumercredit 

Consumptiekrediet12
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In 2015 richtten FEBIAC, Traxio, Touring en VAB de 
‘Verzoeningscommissie Automoto’  op. Die commis-
sie heeft tot taak om oplossingen voor te stellen voor 
geschillen tussen professionele dienstverleners en 
consumenten (B2C). Die structuur was al in het leven 
geroepen voor tweedehandse auto’s, waarna het 
werkingsgebied ervan tot nieuwe auto’s en motors 
uitgebreid werd. 

Een doorgedreven voorbereiding heeft het mogelijk 
gemaakt om met de 4 oprichters een business plan 
op te stellen, om een procedure bij geschillen uit te 

werken en om een voor alle partijen eenvoudige en 
aantrekkelijke website te creëren. Aanvragen voor 
een verzoening kunnen online ingediend worden.

Sinds 2016 is de commissie actief en kan ze 
de geschillen tussen professionele dienstverleners 
en consumenten die haar voorgelegd worden, 
behandelen. FEBIAC is zowel in de Commissie 
zelf (Philippe Planchon) als in het Beheerscomité 
(François-Xavier Dubois) vertegenwoordigd. De vol-
ledige werkwijze wordt toegelicht op de website 
www.verzoeningautomoto.be

Verzoeningscommissie 
Automoto
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European Automotive Forum 2016

Een van de grote blikvangers tijdens het voorbije Auto- 
en Motorsalon was zeker FEBIAC’s 5e editie van het 
European Automotive Forum. FEBIAC en ACEA, de 
Europese koepelorganisatie van de autoconstructeurs, 
stelden dit tweejaarlijkse high-level congres in het 
teken van connectiviteit. FEBIAC kon rekenen op meer 
dan 320 deelnemers, veel persbelangstelling en een 
lijst van 25 topsprekers die hun visie deelden over 
“Driving connected cars into the future”. 

Connectiviteit is één van de raakvlakken tussen de 
ICT-ontwikkelingen en innovaties bij de autocon-
structeurs. Auto’s, maar ook lichte vrachtwagens, 
trucks en gemotoriseerde tweewielers, interage-
ren steeds meer met elkaar. Ze sturen signalen 
naar elkaar in het verkeer, ze rijden daardoor 
ook “slimmer” en efficiënter. De ICT-wereld, de 
automotive sector en de infrastructuurbeheerders 
werken daarom hand in hand om nieuwe toepas-
singen te ontwikkelen die niet enkel het rijcomfort 
verhogen, ze zorgen ook voor een betere ver-
keersdoorstroming. De 5de editie van het EAF 
was gewijd aan dit thema van connectiveit in een 
wereld van big data en Internet of Things. 

Minister Jacqueline Galant opende het Forum met een 
hoopgevende verwijzing naar een ITS Plan voor ons 
land, waarbij België zich wil richten op wat Europa 
oplegt of voorziet. In zijn keynote speech maakte 
Deltev Mohr van McKinsey duidelijk over welke 

timing we spreken als we het hebben over geautoma-
tiseerde en geconnecteerde wagens. Eén ding werd 
duidelijk: er zullen nog veel randvoorwaarden inge-
vuld moeten worden: de aanpassing van de wetge-
ving, de wisselwerking met infrastructuurbeheerders, 
de regels rond privacy en andere verbonden zaken. 
Maar net zo duidelijk was: de industrie staat klaar.

Violeta Bulc, Europees Commissaris voor Transport, 
zette de nood aan verdere samenwerking en 
dialoog in de verf. Dialoog tussen constructeurs, 
overheden en gebruikers moet doorgaan en de 
Europese Commissie wil dit verder faciliteren 
zonder al te moeten reguleren. “Think beyond 
transport”: durven investeren en innoveren was de 
kernboodschap. Mark Frequin, directeur generaal 
van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur, 
gaf inzicht in de ambities van het Nederlandse 
voorzitterschap van de Europese Unie. Ook daar 
staat het EAF-thema hoog op de agenda staat, 
denken bijvoorbeeld aan het initiatief rond de 
Truck Platooning Challenge in april van dit jaar. 

Philippe De Backer, toen Belgische Europarlementslid, 
sloot het rijtje van Europese excellenties af. Hij had 
het onder meer over het belang van transport en 
de Europese digitale agenda. Een issue waar alle 
constructeurs hard rond werken. Innovaties en ini-
tiatieven inzake Connectiviteit maken hen immers 
uniek ten opzichte van elkaar. 
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Constructeurs en invoerders zetten daarom mas-
saal nieuwe talenten in, vaak komende uit de 
ICT-wereld. 

Dominique Leroy, CEO van Proximus, bracht een 
frisse kijk vanuit de wereld van telecommunicatie. 
“Dit is de eerste keer dat ik als CEO  van een 
telecombedrijf spreek op een congres van de 
autosector”. Er is duidelijk een mooie toenadering 
tussen beide sectoren aan de gang. Mevrouw 
Leroy legde uit dat er op Europees vlak al talloze 
coördinaties bezig zijn tussen beide sectoren 
maar dat in haar ogen de grote toename aan bits 
and bytes wellicht een 5G netwerk zal nodig heb-
ben. Vraag is echter wie dit allemaal zal betalen? 
“What is the business case ?”

Erik Jonnaert, secretaris-generaal van ACEA, gaf 
een overzicht van de uitdagingen die de sector 
meemaakt. Hij had het onder meer over de nood 
aan duidelijke regels inzake connectiviteit, veilig-
heid van gegevens, eigenaarschap en gebruik 
van de gegevens. 

Twee panelgesprekken met vertegenwoordi-
gers van onder meer de Europese Commissie, 
ERTICO, CEDR, Opel, Volvo Cars, Ericcson, 
Bosch, Continental, de consumenten (FIA), advo-
katenkantoor Baker & McKenzie, brachten een 
rijk debat over hoe alles er nu voor staat en voor-

al, wat de uitdagingen zijn voor de spelers in de 
hele waardenketting. Het beleidskader met hier en 
daar een aanpassing van de wetgeving staat hoog 
op het lijstje, terwijl iedereen ook besefte dat eerst 
verdere dialoog nodig was. Er zijn immers heel veel 
vraagstukken op de lossen, zowel aan de zijde van 
de infrastructuurbeheerder, de constructeur, de toele-
verancier van software, de consument enzomeer.

BMW, Ford en PSA toonden elk een concrete case 
study die de talrijke aanwezigen leerden dat slim-
mere auto’s, slimmere infrastructuur, netwerken 
met hoge bandbreedtes, intelligent beheer van 
data en Intelligente Transport Systemen vandaag 
al werkelijkheid zijn en worden. Voertuigen zullen 
uitgroeien tot heuse dienstenplatformen.

De boeiende en leerrijke dag konden we afron-
den met een geslaagde netwerkreceptie in het 
technologiepaleis 12 van het Autosalon, een per-
fecte plaats als afsluiting. De videoreportage en 
verdere informatie over de volledige EAF dag kan 
je herbekijken op www.eaf2016.eu.

Boek alvast het zesde European Automotive Forum 
in uw agenda: Autosalon, januari 2018. 
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Job On Wheels

Job on Wheels is het programma dat FEBIAC heeft 
opgezet om het auto-onderwijs te steunen en jon-
geren beter op te leiden voor de beroepen van de 
autosector. Al sinds 2013 probeert het programma 
de afkeer tegen technische studies te doorbreken en 
het gebrek aan gekwalificeerde handenarbeid in de 
autosector op te vullen. Daartoe ondersteunt Job On 
Wheels schoolinstellingen en opleidingscentra met 
materiële en institutionele ondersteuning.

Steun aan de scholen

Job On Wheels verlengde de ondersteuningsprojecten 
voor leerkrachten, trainers en studenten uit autogerela-
teerde richtingen die eerder werden opgezet in samen-
werking met EDUCAM (zie jaarverslag van 2014). Er 
werden meer dan 2.600 toegangen toegekend tot het 
platform Autowebtraining.be (waarvan het aanbod 
werd uitgebreid tot negentien opleidingsmodules en de 
digitale versies van de syllabi ‘Onderhoudstechnicus’ 
en ‘Polyvalent technicus’). Bovendien werden er vier 
roadshows voor leerkrachten georganiseerd waarbij 
het thema ‘diagnose en optimaal gebruik van het 
platform autowebtraining.be’ werd voorgesteld. Elke 
aanwezige leerkracht kreeg bovendien een adapter 
om pechcurves te simuleren.

Job On Wheels breidde zijn traditionele opleidings-
programma voor leerkrachten en trainers uit de 
autosector bovendien verder uit. 

In schooljaar 2015-2016 worden vier thema’s 
behandeld dankzij de hulp van onze leden: 
Hydraulic Auxiliary Drive (Mercedes-Benz), CNG 
voor privévoertuigen (Fiat), benzinemotoren met 
dubbele injectie (D’Ieteren Campus) en elektrische 
wagens (Kia). Ook konden de leerkrachten en trai-
ners deelnemen aan een collectief bezoek aan de 
tentoonstelling Italian Car Passion (Autoworld).

En tot slot werden met de steun van EDUCAM 
twee bijkomende opleidingen geïmplementeerd 
op het autosalon. Deze opleidingen hadden als 
thema: “De zelfrijdende auto: van droom tot 
werkelijkheid“ en “De moderne carrosserie: licht-
gewicht en toch sterk“.

Aanwezigheid op het Autosalon

Hoe kunnen we de beroepen van de autosector 
beter in de verf zetten dan in het kader van het auto-
salon? Daarom wijdde Job On Wheels een groot 
deel van zijn stand aan de nationale verkiezingen 
van Worldskills Belgium, dat 115 leerlingen testte 
op hun kennis over de materialen ter beschikking 
gesteld door Audi, BMW, Hyundai, Isuzu, Jaguar, 
Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Seat en 
Volkswagen. Deze verkiezing, waarvan de winnaar 
België – en onze federatie – zal vertegenwoordigen 
tijdens de Europese Euroskills Göteborg 2016, werd 
uitgebreid behandeld in de media en was het voor-
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werp van een officieel bezoek van ZKH Prins Laurent 
en zijn zoon, Prins Aymeric.

Om de carrièremogelijkheden in onze sector in de 
verf te zetten had Job On Wheels op zijn stand 
ook Forem, Bruxelles Formation, VDAB, Traxio en 
Heiwegen Consultancy verenigd, die tal van hulp-
middelen voorstelden om vacatures in de auto- en 
mobiliteitssector op te zoeken.

Studie over de alternerende oplei-
ding 

In het kader van het Salon van Brussel en in het 
bijzijn van de Ministers Tillieux, Gossuin, Crevits, 
Muyters en Mollers (Minister Milquet werd verte-
genwoordigd) werden de conclusies voorgesteld 
van een grootschalig onderzoek naar de alterne-
rende opleiding in de autosector. Dat onderzoek 
werd gevoerd door EDUCAM in samenwerking 
met Job on Wheels, Traxio, Febelcar en de sociale 
partners. En als er een conclusie met kop en schou-
ders bovenuit stak, was het wel dat dit de ideale 
onderwijsvorm voor de toekomst is.

De studie had als doel om de kwaliteit en de aan-
trekkelijkheid van de alternerende opleiding voor de 
sector te verbeteren. Gezien het specifieke en techni-
sche karakter van de beroepen beschouwt de sector 
de combinatie van leren en werken als de ideale 

onderwijsvorm voor de toekomst, al dringt een ver-
regaande hervorming van het systeem zich op. 

De resultaten van de studie werden vertaald in acht 
sectoraanbevelingen die als doel hebben om de 
belangen van de sector en de jongeren te verde-
digen tijdens de hervormingen. Die aanbevelingen 
zijn opgebouwd rond evenveel pijlers die – net als 
de volledige studie – kunnen worden geraadpleegd 
op deze link: www.educam.be/duaalleren

Uitwisseling van materiaal

“Eendracht maakt macht“: dat motto is meer dan 
ooit van toepassing op de realiteit op het terrein van 
het auto-onderwijs en auto-opleidingen in België. 
Zo zet Job On Wheels de steun aan Diagnose 
Car onverminderd voort. Dit Vlaamse project 
met betrekking tot de uitwisseling van didactisch 
materiaal nam in de loop van het Autosalon veer-
tien voertuigen in ontvangst, geschonken door 
de merken Hyundai, Opel en Nissan en door de 
onderneming Eandis. 

Bovendien heeft Job On Wheels zoals aangekon-
digd in het jaarverslag van 2014 bijgedragen tot 
de lancering van een vergelijkbaar project voor 
het Franstalige landsgedeelte. Dat project kreeg 
de naam Didacticar en werd officieel voorgesteld 
tijdens het Autosalon.
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FEBIAC Academy, partner voor 
specifieke opleidingen en 

kennisuitbreiding

De managementopleiding “Advanced Automotive 
Management“, waarvan de 16e editie momenteel 
wordt voorbereid, is het kernproduct van onze FEBIAC 
Academy. Deze achttiendaagse opleiding behandelt 
nieuwe trends en evoluties in de autodistributie en werd 
reeds door meer dan 900 managers uit de autosector 
gevolgd. Bij wijze van eindwerk heeft elk van hen een 
casestudie uitgewerkt. Deze opleiding, die meer dan 
ooit in trek is, bereidt het personeel van onze leden en 
van de ondernemingen uit hun netwerk voor om de 
volgende vragen te beantwoorden:

Behoud ik een duidelijke kijk op de opportunitei-
ten en gevaren die zich manifesteren?
Begrijpen de werknemers onze doelstellingen?
Werken ze in functie van mijn nieuwe strategi-
sche visie? 
Hoe vind ik een gezond evenwicht tussen de 
financiële gegevens en de tevredenheid van de 
klant?
Hoe bied ik het hoofd aan nieuwe concurrenten 
en aan deze digitale markt?
Hoe verhoog ik de dienstenprestaties?
Hoe leid ik mijn team en verzeker ik tegelijk het 
dagelijkse beheer?
Hoe implementeer ik nieuwe rentabiliteitsmodel-
len in de afdelingen? 

In het kader van de FEBIAC Academy, biedt onze 
Federatie ook een cyclus die meerdere conferenties 
verenigt.  Vorig jaar werden de volgende thema’s 
behandeld:

•

•
•

•

•

•
•

•

“Marketing with love”. Hoe wint u in de alsmaar 
concurrentiëlere markt het hart van uw bestaande 
en potentiële klanten? Hoe verleidt u ze en bouwt 
u een duurzame relatie op met hen?
Voorstelling van de studie “Mobiliteit, autoge-
bruik en autobezit in 2025“.
Uitleg bij de nieuwe wetgeving rond publiciteit 
op het Auto- en Motosalon.
Voorstelling van de verschillende E-marketingtools 
voor de autosector.
Informatiesessie: “5 jaar hervorming van de 
autofiscaliteit“. 

We zijn ons bewust van de wijzigingen waarmee 
onze sector voortdurend wordt geconfronteerd 
en wensen onze leden een gediversifieerd aan-
bod aan opleidingen te bieden. Zo bereiden we 
momenteel sessies voor over “De sensibilisering 
van de Raad van Bestuur voor best practices 
inzake governance“ en over “De overdracht van 
een concessie“.

Door verscheidene activiteiten te organiseren wil 
onze Federatie zijn dienstverlening uitbreiden, 
zijn contacten met de leden en hun netwerk inten-
siveren en bijdragen tot de ontwikkeling van een 
bloeiende en resoluut toekomstgerichte autosector. 
Het voortdurende succes van initiatieven gelan-
ceerd door onze Febiac Academy toont aan dat 
de sector die inspanningen waardeert.

•

•

•

•

•
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