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Op zich waren een aantal beslissingen voorspelbaar en begrijpelijk
gezien de uitdagingen waar ons land voor staat. Het afschaffen van
de korting op factuur voor auto’s met een lage CO2-uitstoot bijvoorbeeld, die de Staat erg veel geld begon te kosten. Maar tegelijk ook
hadden deze ingrepen overduidelijk te lijden onder overhaasting. De
overgangsmaatregel in verband met de CO2-korting was geen voorbeeld van duidelijke communicatie. En over de nieuwe berekening
van het voordeel van alle aard voor bedrijfsauto’s is het laatste woord
tot op vandaag nog altijd niet gezegd, gezien de berekening ervan
in zijn huidige vorm haast niet correct uit te voeren is. En hoewel dit
een ander beleidsniveau betreft, ook de nieuwe BIV in Vlaanderen
deed wenkbrauwen fronsen: 2 nieuwe BIV-berekeningen, die dan een
tijdje parallel werden aangehouden... Het zijn stuk voor stuk geen
toonbeelden van goed bestuur en het heeft de sector ook geen goed
gedaan. Al gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat het
economische klimaat en de eurocrisis hierin natuurlijk
nog een groter aandeel hebben.
Hoe het ook zij, het team, de directie en de bestuursleden van onze federatie hebben zich het afgelopen
ten volle ingezet om ondanks dit klimaat een maximale
toegevoegde waarde te bieden voor haar leden en voor
de automobielbranche in zijn geheel. Daarom is FEBIAC
ook hard blijven werken aan de ‘bigger picture’, aan
de grote, permanente uitdagingen. 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

1
VOORWOORD

IMAGO EN OPLEIDING

Het afgelopen boekjaar kan in de ogen van onze automobiel- en
tweewielerfederatie het best gekarakteriseerd worden als: “eerst de
stilte, dan de storm”. Initieel was er de immobiliteit van de eindeloos
lijkende regeringsvorming met ordentelijk en zuinig beleid van lopende zaken. In heel wat automobieldossiers werd de beleidsachterstand
echter enkel groter. In de laatste weken van 2011 kwam de nieuwe
regering tot stand en samen daarmee een ware vloed aan ingrepen
die moest verzekeren dat de afgesproken besparingen werden gerealiseerd en het overeengekomen budget gerespecteerd. Enkele van die
maatregelen zinderen vandaag nog na.
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De federatie
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) en hun toeleveranciers in België.

FEBIAC
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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, evenals
bepaalde specifieke initiatieven ten voordele van

FEBIAC
toeleveranciers van de autosector, 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.

België, de thuis van assembleurs
en constructeurs van voertuigen
In ons land worden jaarlijks meer dan een half
miljoen auto’s, bedrijfsvoertuigen, autobussen en
autocars geassembleerd. De auto-industrie in het
algemeen heeft dan ook een belangrijke invloed
op de economie en de tewerkstelling.

Toeleveranciers
Meer dan 300 bedrijven werken in België als toeleverancier aan de automobielindustrie. FEBIAC
houdt zich, in nauwe samenwerking met Agoria
Automotive, bezig met het actief promoten van
deze toeleveringsbedrijven, die verenigd zijn in
de Automotive Suppliers Belgium (AS.be).

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).
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De markt van personenwagens
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De markt voor nieuwe auto’s kende in 2011
een vliegende start. Januari en februari waren
bijzonder goede maanden. De aankoop door
particulieren werd ondersteund door de overheidsinitiatieven om auto’s met een lage CO2–uitstoot goedkoper te maken, terwijl de markt voor
bedrijfswagens kon profiteren van de economische heropleving.
Mei werd zelfs de beste maand ooit – in vergelijking met mei 2010 nam het aantal inschrijvingen
met 15% toe. Ook het tweede semester kende
twee uitzonderlijke maanden: augustus en september, beiden een recordmaand op het vlak van
inschrijvingen.

Dankzij de federale premies voor auto’s die
minder dan 115 gram CO2/km uitstoten, ging
de markt voor nieuwe auto’s er in 2011 haast
constant op vooruit in vergelijking met het recordjaar 2010. En die vooruitgang nam tijdens de
laatste weken van het jaar nog toe, nadat aangekondigd was dat vanaf 31 december 2011
een einde zou komen aan de steunmaatregelen.
In december, traditioneel een kalme maand, was
er een echte rush op nieuwe wagens waardoor
het aantal inschrijvingen van nieuwe personenauto’s op een nieuw record eindigde, namelijk
572.211 stuks.

• Inschrijving van nieuwe auto’s – Evolutie 1990-2011
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DE MARKT VAN PERSONENWAGENS
Wat de structuur van de markt betreft, vermelden we de volgende punten:

• Inschrijvingen per type van eigenaar
2011

% van het
totaal

2010

% van het
totaal

Bedrijven, geen leasing

104.836

18,3%

98.422

18,0%

Bedrijven, leasing

119.577

20,9%

103.005

18,8%

TOTAAL bedrijven

224.413

39,2%

201.427

36,8%

Zelfstandigen

27.643

4,8%

30.430

5,6%

Particulieren

320.155

56,0%

315.490

57,6%

Totaal

572.211

100,0%

547.347

100,0%

We stellen vast dat het de bedrijven zijn die de markt naar boven getrokken hebben. Het aandeel van de
bedrijven stijgt van 36,8% tot 39,2%. Bij de indeling volgens brandstof stellen we vast dat dieselauto’s wat
terrein prijs geven ten voordele van de hybride modellen.

• Inschrijvingen per type van eigenaar
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2011

% van het
totaal

2010

% van het
totaal

Benzine

134.662

23,53%

127.947

23,38%

Diesel

431.060

75,33%

415.744

75,96%

LPG

153

0,03%

244

0,04%

Elektrisch

263

0,05%

47

0,01%

35

0,01%

39

0,01%

6.038

1,06%

3.326

0,61%

572.211

100,00%

547.347

100,00%

Aardgas (CNG)
Hybriden
Totaal

Vooruitzichten voor 2012
Dat de korting op factuur voor auto’s met een lage
CO2-uitstoot — een federale maatregel — afgeschaft
is, heeft een duidelijk effect op de markt. Dat is echter
wellicht maar van korte duur. Een deel van de inschrijvingen die in 2012 verwacht werden, is er vroeger
gekomen. Daarom is het zaak om dat effect over het
hele jaar 2012 niet te overschatten. Het gaat immers
om ongeveer 20.000 auto’s op een markt van een half
miljoen ...
Op basis van de eerste maanden van dit jaar is het
moeilijk om besluiten te trekken, wel worden enkele
trends duidelijk.

Vraag is of die zich zullen voortzetten: meer
bepaald de downsizing in de markt voor bedrijfswagens; de groei van het aantal benzineauto’s in
Vlaanderen (fiscaal interessanter door de nieuwe
BIV); de achteruitgang van de markt voor particulieren die wegens de korting op factuur een
voorsprong genomen had.
In zake deze trends hopen wij dat die bewegingen op de markt de sterke daling van de gemiddelde CO2-uitstoot die de voorbije jaren in ons
land geregistreerd werd, niet komen verstoren.
Wanneer we met die verschillende elementen
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kunnen echter op de automarkt wegen en het
aantal nieuwe bestellingen doen dalen.
De vergelijking met 2011 is uiteraard moeilijk
omdat dat wegens verschillende redenen een recordjaar was. Toch kunnen we voor dit jaar mikken op
een markt van circa 485.000 nieuwe auto’s.

• Inschrijvingen van auto’s door particulieren (0-115 g CO2/km)
2010

% van de
totale markt

2011

% van
de totale
markt

< 105

82.331

26,1%

121.512

38,0%

105-115

34.458

10,9%

27.273

8,5%

116.789

37,0%

148.785

46,5%

315.490

100,0%

320.155

100,00%

Totaal
Totale markt particulieren
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rekening houden, mogen we verwachten dat de
vertraging die in de loop van het eerste trimester
vastgesteld werd, in de loop van de volgende
maanden geleidelijk weggewerkt zal worden of
alvast gestabiliseerd.
De uiteindelijk niet zo gunstige economische context, het beperkte vertrouwen van de consument,
en de afschaffing van stimulerende maatregelen
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De markt van de
bedrijfsvoertuigen

BEDRIJFSVOERTUIGEN
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Na twee jaar van achteruitgang heeft de Belgische
markt voor vrachtwagens zich in 2011 relatief goed
hersteld. Vooral de trekkers en lichte bedrijfswagens
deden het beter. Die cijfers mogen ons echter niet
doen vergeten dat er nog twijfels bestaan over de
economische vooruitzichten en dat de markt voor
het wegverkeer en de vrachtwagens in 2012 nog
onzeker blijft. Bovendien kampt de transportsector
met een ernstig gebrek aan concurrentiekracht en
krijgt hij te maken met een duidelijke trend om
vloten uit te vlaggen. Dat weegt ongetwijfeld op de
inschrijvingscijfers en op de toekomstperspectieven
van de sector.

Sleutelgegevens
<3,5t

3,5
- 16 t

> 16 t

TR

Totaal
> 3,5 t

2002

46.067

2.783

2.319

4.649

9.751

2003

49.351

2.267

2.412

4.818

9.497

2004

56.601

2.330

2.540

5.200

10.070

2005

59.593

2.754

3.122

5.944

11.820

2006

57.917

2.596

3.069

4.731

10.396

2007

65.392

2.838

3.108

6.232

12.178

2008

64.639

2.472

3.303

6.331

12.106

2009

51.250

2.614

2.934

3.268

8.816

2010

52.509

2.050

2.191

3.407

7.648

2011

61.428

1.970

2.558

5.355

9.883

Trekkers
In 2011 kende de markt voor trekkers een heropleving en werden er 5.355 eenheden ingeschreven, dat is een niveau vergelijkbaar met dat
van de periode 2004-2005.
Heel wat factoren kunnen dat al bij al bescheiden
niveau verklaren: het herstel van de transportvolumes bleef beperkt; tijdens het eerste deel van het
jaar hadden de bedrijven het moeilijk om financieringen rond te krijgen; en de bestellingen van
nieuwe voertuigen stemden met de reële behoeften overeen. In 2007/2008 was dat anders toen
heel wat Belgische kopers op de restwaarde van
de voertuigen speculeerden.
Tijdens de eerste maanden van dit jaar hebben
we echter opnieuw een duidelijke daling van het
aantal inschrijvingen vastgesteld.
Een fenomeen is echter heel moeilijk in cijfers
te vatten: de inschrijvingen in het buitenland.
Waarschijnlijk worden niet alle voertuigen die
hier besteld zijn, in België ingeschreven en dat
fenomeen van gegroepeerde bestellingen die
naar het buitenland vertrekken, komt in de loop
van 2011 vrij frequent voor.
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DE MARKT VAN DE BEDRIJFSVOERTUIGEN
Vrachtwagens
Bij de vrachtwagens stelt men in de eerste plaats
een significante daling in het lichte segment (minder dan 6 ton) vast. Die daling is hoofdzakelijk
te wijten aan het einde van de levering van een
megabestelling die in 2010 bij een Belgische
invoerder geplaatst was – een bestelling waardoor het segment in 2011 een stijging van 68%
kende.
Men stelt echter ook vast dat de inschrijvingen van
distributievoertuigen (3,5 tot 16 ton) in 2011 lichtjes achteruitgaan. Dat segment was in 2007 goed
voor 3.000 stuks en in 2011 voor slechts 1.970
– ofwel minder dan 20% van de totale markt voor
voertuigen van meer dan 3,5 ton.

BEDRIJFSVOERTUIGEN
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Bij de vrachtwagens van meer dan 16 ton zijn de
cijfers positief. Met 2.558 inschrijvingen in 2011
blijft men echter ruim onder de cijfers die tussen
2006 en 2009 geregistreerd werden. Ook hier
bevestigen de inschrijvingscijfers de trends die
hierboven al vermeld werden: de aankoop wordt

heel degelijk overwogen, hij is moeilijk te financieren, en de voertuigparken krijgen een langere
levensduur door de almaar grotere betrouwbaarheid van de vrachtwagens.

Lichte bedrijfsvoertuigen
Het lichte bedrijfsvoertuig is een belangrijke schakel in de industriële en commerciële keten van het
wegvervoer. Goederen en diensten veranderen
voortdurend – en dat gaat gepaard met een groeiende behoefte om compacte goederen met een
hoge toegevoegde waarde snel te vervoeren. Dat
verklaart gedeeltelijk het succes van dit segment
ondanks de zwakke prestaties van de economie.
De markt van de lichte bedrijfsvoertuigen is er in
2011 stevig op vooruitgegaan, met een groei van
17% in vergelijking met 2010.

• De markt van nieuwe bedrijfsvoertuigen in België en de EU-27
Vans < 3,5T

Trucks 3,5 < 16T

Trucks >= 16T

EU-27

België

EU-27

België

EU-27

België

2011

1.482.178

52.509

70.608

2.051

173.872

5.598

2012

1.586.255

61.428

78.935

1.970

236.512

7.913

∆ 2012/2011

7,0%

17,0%

11,8%

-3,9%

36%

41,4%

Q1-2011

415.335

18.123

18.555

547

57.953

2.495

Q1-2010

368.763

16.379

18.567

531

56.135

2.124

∆ Q1-2012
Q1-2011

-11,2%

-9,6%

0,1%

-2,9%

-3,1%

-14,9%

Bron: FEBIAC
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• Lichte bedrijfsvoertuigen (<3,5 ton MTM): park en nieuwe inschrijvingen 1997-2011
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• Trekkers en zware bedrijfsvoertuigen > 16 ton MTM: park en nieuwe inschrijvingen 1997-2011
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De motormarkt

MOTORMARKT
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Stabiele motormarkt in 2011
De Belgische markt van gemotoriseerde twee-,
drie- en vierwielers heeft het jaar 2011 afgesloten met 27.024 nieuw ingeschreven voertuigen.
Dat is een stijging van 2,21 % ten opzichte van
2010 en 1,7% minder dan in 2009. We kunnen
dus stellen dat de motormarkt stabiel blijft over
de laatste jaren. Dat is nog altijd voornamelijk te
danken aan het segment van de 125cc-scooters,
dat bij de nieuwe voertuigen nu al een marktaandeel van ongeveer 43% inneemt met een
totaal van 11.562 eenheden (+ 13,4% ivm met
2010).
Het aandeel van de zwaardere motoren is goed voor
4.553 stuks of 16,8% van de markt. In dat gedeelte
van de markt merken we een lichte verschuiving naar
kleinere cilinderinhouden. Motoren met meer dan
1.000cc verkochten iets minder goed dan in 2010
(-4,2%); het segment 750 – 1000cc blijft identiek
(10,4% van de markt) en in het gamma tussen 500
en 750cc constateren we een stijging met 12,4% tot
een totaal van 3.122 nieuwe voertuigen wat goed
is voor 11,6% van de totale markt.

De tweedehandsmarkt sloot 2011 af op een ongeveer gelijk niveau als in 2010 met 75.224 registraties. Het totale park van gemotoriseerde twee-, drieen vierwielers telt intussen 425.986 voertuigen.
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DE MOTORMARKT
• Top 10 van de inschrijvingen in 2011 versus 2010

2011

%

2010

%

verschil in
eenheden

Verschil in
marktaandeel
%

1 Piaggio

4.335

17,51%

3.887

16,18%

448

11,53%

2 Honda

3.098

12,51%

2.576

10,72%

522

20,26%

3 Yamaha

2.416

9,76%

2.499

10,40%

-83

-3,32%

4 BMW

2.010

8,12%

2.067

8,61%

-57

-2,76%

5 Sym

1.809

7,31%

1.721

7,16%

88

6 Harley-Davidson

1.278

5,16%

1.094

4,55%

184

16,82%

7 Kawasaki

1.249

5,04%

1.434

5,97%

-185

-12,90%

8 Suzuki

1.003

4,05%

1.521

6,33%

-518

-34,06%

9 Kymco

903

3,65%

745

3,10%

158

21,21%

860

3,47%

255

1,06%

605

237,25%

Merk

10 Neco

MOTORMARKT
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Pendelen per motorfiets : een
impactanalyse
Het onafhankelijke onderzoeksbureau Transport
& Mobility Leuven heeft in opdracht van FEBIAC
onderzocht wat het zou betekenen indien op filegevoelige wegen pendelaars meer gebruik zouden maken van gemotoriseerde tweewielers. De
resultaten zijn bijzonder sprekend! Indien 10%
van alle autopendelaars op de hoofdwegen en
tijdens de spitsmomenten de auto inruilt voor een
motor of scooter, dan wordt het aantal verliesuren
in de file dagelijks met 15.000 uur beperkt en
daalt de filekost met 350.000 euro per dag. Files
worden 40% korter en lossen sneller weer op.
Bovendien treedt er een aanzuigeffect op naar
de hoofdwegen dat het onderliggende wegennet
ontlast en dat sluipverkeer beperkt.
Ook het milieu vaart wel bij de modale verschuiving van auto naar gemotoriseerde tweewieler.
Een recente motorfiets stoot immers minder schadelijke stoffen uit dan een gemiddelde personenwagen en ook de uitstoot van CO2 is kleiner. De
totale externe emissiekost – dat is de omrekening van

5,11%

milieubelasting in kost voor de maatschappij - van
motorfietsen ligt 21% lager dan die van een gemiddelde personenwagen.

Voorbereiding grondige wijziging
motorrijbewijs
Vanaf 19 januari 2013 treedt een Europese
Richtlijn over het motorrijbewijs in werking. Al in
2011 hebben FEBIAC, GOCA en de verschillende rijschoolfederaties de toekomstige motoropleiding op punt gesteld. De rijopleiding wordt beter,
maar gaat ook langer duren, wordt duurder en
daardoor valt ook een impact op de motormarkt
te verwachten.
De categorieën:
• De huidige categorie “A3” (bromfietsen
tot 45 km/u) wordt voortaan de categorie
“AM” genoemd. De minimum leeftijd blijft
16 jaar;
• Categorie A1 = max. 125cc en 11kW
en een vermogens/gewichtsverhouding van
minder dan 0,1kW per kg en driewielers tot
max. 15kW, toegankelijk vanaf 18 jaar;

2011
•

•

Categorie A2 = max. 35kW en een vermogens/gewichtsverhouding van minder dan
0,2kW per kg, wordt toegankelijk twee jaar
na het behalen van de categorie A1 en mits
een opleiding van 4 uur en het slagen voor het
examen;
Categorie A: alle twee- en driewielers vanaf
15kW, ofwel rechtstreeks mogelijk vanaf 24 jaar,
ofwel twee jaar na het behalen van de categorie
A2 en mits een opleiding van 4 uur en het slagen
voor het examen.

•

•

De geschatte duur van de opleiding is 12 uur, in
functie van de voorkennis en de vaardigheden
van de kandidaat.
Wellicht zal in de wetgeving geen minimumduur
van de opleiding worden vermeld.
Het blijft mogelijk om met een rijbewijs B ook met
scooters (of lichte motoren) tot 125cc te rijden,
mits 2 jaar ervaring met de auto. Er komt wel
een verplichte opleiding van 4 uur in de rijschool.
Deze opleiding zou mogelijk in groep kunnen
worden gehouden om de kostprijs ervan te beperken. Er komt een vermelding van een nationale
code op het rijbewijs, waardoor dit gelijkgeschakelde rijbewijs enkel geldig is in België;
Voor de bromfietsen zal geen voorlopig rijbewijs
meer worden afgeleverd. Er komt een verplichte
opleiding van 4 uur in groep, en dan legt men
meteen de examens af, zowel de manoeuvres
als de proef op de openbare weg.

De hervorming van de rijopleiding huldigt een zeer
belangrijk doel: het verhogen van de veiligheid van
deze toenemende groep weggebruikers. FEBIAC
is bovendien tevreden dat er niet té veel barrières
werden opgeworpen om een motorrijbewijs te halen,
gezien de belangrijke rol deze voertuigen hebben in
het ontwarren van het mobiliteitskluwen.
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De belangrijkste punten van de rijbewijshervorming.
• De verworven rechten om bepaalde voertuigen
te mogen besturen, blijven behouden;
• Het blijft mogelijk om zowel een volledige
opleiding te volgen in een rijschool, als met een
voorlopig rijbewijs te rijden;
• De praktijkopleiding wordt opgesplitst in een
voorbereiding op de manoeuvres én een training op de openbare weg, in aanloop naar de
mogelijkheid om het examen manoeuvres af te
leggen. Wie hiervoor slaagt, kan de rest van de
opleiding in de rijschool volgen, of het voorlopig
rijbewijs krijgen (1 jaar geldig);

•
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Mobiliteit
Studie: ‘Company Vehicles – een
vlag die vele ladingen dekt’
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De studie werd uitgevoerd in opdracht van FEBIAC,
Federauto en Renta en wil de vele facetten van het
fenomeen ‘bedrijfswagens’ in ons land belichten
en vergelijken met onze buurlanden. Meer specifiek wil de studie de heersende clichébeelden
over bedrijfswagens via cijfers en feiten ontkrachten of op zijn minst nuanceren. Daartoe werd het
bedrijfswagenpark in ons land onderzocht op
zijn samenstelling, technische en milieukenmerken. Daarnaast werd een enquête uitgevoerd bij
2.000 beroepsactieve autogebruikers teneinde
een profiel van bedrijfswagens en gebruikers op
te maken en te
vergelijken met
dat van privéwagens
en
wagens van
zelfstandigen.
Ten slotte werd
de bedrijfswagenfiscaliteit
in hoofde van
werknemer en
werkgever in
ons land vergeleken met
die in onze
buurlanden en
vervolgens gekaderd in een meer algemene
loon(kost)vergelijking. Hierna volgen summier
enkele van de voornaamste bevindingen en conclusies. De volledige studie is te vinden op onze
website.

1. Het begrip ‘Company Vehicle’ op zich zorgt
voor verwarring. Denken we aan breaks, berlines en monovolumes, of ook aan bestel- of
vrachtwagens? De studie schept hierin orde, lijnt
begrippen scherper af en reikt feiten en cijfers
aan over ‘alle wagens gebruikt in een professionele context’.
2. Bedrijfswagens zijn goed voor 37% van de
nieuwe autoverkoop en 15% van het rijdende
autopark.
3. Bedrijfswagens zijn iets groter, jonger en schoner
dan privéwagens, haast even zuinig (+1,3%) en
vaker een diesel.
4. Ruim 3 op 4 werknemers met bedrijfswagen
worden belast op een voordeel alle aard, betalen een eigen bijdrage, of een combinatie van
beide.
5. Tot 2011 werden bedrijfswagens matig belast
in een land met een torenhoge loonwig en
zowat de hoogste loonlasten ter wereld.
6. Bedrijfswagens zijn geen exclusieve voor hoger
opgeleiden: 1 op 7 beroepsactieven met diploma secundair onderwijs beschikt over een
bedrijfswagen, bij universitairen is dit 1 op 3.
7. In 1 op 4 beroepsactieve huishoudens zijn er
1 of meerdere bedrijfswagens; in bijna 1 op
10 gevallen is het zelfs het enige voertuig.
8. Bedrijfswagens rijden slechts iets meer kilometers
(+2,6%) dan privéwagens van werknemers.
9. Bedrijfswagens begaan meer verkeerovertredingen en –ongevallen in totaal, maar minder per
gereden kilometer.
10. Ook in 2012 blijft de bedrijfswagen voordeliger
dan een loonsverhoging en dus noodzakelijk
om onze loonlastenhandicap ten opzichte van
onze buurlanden enigszins te beperken.

FEBIAC organiseerde het 3e European Automotive Forum

Brussels parkeerbeleid: ja aan
harmonisering, neen aan nieuwe
belemmeringen
De Brusselse gewestregering bespreekt al enige tijd
een ontwerp van gewestelijk parkeerbeleidplan.
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Dit kan enkel verdedigd worden als een vermindering van het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg tegelijkertijd gecompenseerd wordt
door alternatieven en evenredige compensaties
buiten de openbare weg.
FEBIAC moet eens te meer vaststellen dat nieuwe belemmeringen op de automobiliteit worden
opgeworpen zonder dat alternatieven voldoende
uitgebouwd zijn. Het verminderen van het aantal
parkeerplaatsen lijkt een doel op zich, terwijl het
parkeerbeleid het wonen, werken, ontspannen en
winkelen in Brussel net moet flankeren en ondersteunen – zoals in andere steden trouwens.
Het parkeerbeleid moet bovendien gezien worden
als een middel om privé- en openbaar vervoer
beter op elkaar af te stemmen. Vandaag moet
FEBIAC vaststellen dat het parkeerbeleid te vaak
de ontbrekende schakel blijft in de realisering van
deze comodaliteit.
FEBIAC vraagt aan de regering van het BHG
een grondige bijsturing van het voorliggende
parkeerplan alvorens een principiële beslissing
te nemen.
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Na de succesvolle EAF2008 rond ‘Cars & CO2’
en EAF2010 rond ‘Low Emission Cars’, stond
EAF2012 dit jaar in het teken van stedelijke
mobiliteit: ‘Individual Mobility in European Cities
by 2030’. De keuze voor dit thema lag voor de
hand: stedelijke mobiliteit kreeg het afgelopen
jaar immers veel aandacht op politiek niveau,
o.a. naar aanleiding van de publicatie van het
nieuwe Witboek Vervoerbeleid van de Europese
Commissie.
Tijdens EAF2012 werd stedelijke mobiliteit benaderd vanuit 4 invalshoeken en dito ochtendsessies: Stedelijke infrastructuur, Nieuwe voertuig- en
mobiliteitsconcepten, Energie en luchtkwaliteit,
ICT. Na de middaglunch volgde een afsluitend
politiek debat met vertegenwoordigers van o.a.
de Europese Commissie, het Europees parlement,
lokale overheden en de automobielsector. Tijdens
dit debat werd duidelijk dat de uitdaging er in
bestaat om stedelijke mobiliteit tegelijk zuiniger,
schoner en veiliger te maken en ze via info- en
communicatietechnologieën beter aan te sluiten
op stedelijke faciliteiten.

Hiermee wil ze het parkeerbeleid over het hele
gewest harmoniseren – wat enkel kan worden
toegejuicht –, maar meteen ook 55.000 parkingplaatsen schrappen en het parkeren zelf duurder
maken.
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Milieu
Brussels klimaat- en luchtplan:
verdoken mobiliteitsplan?
Parallel met de discussie over het parkeerbeleidsplan keurde de Brusselse regering zonder enig
voorafgaand overleg eind vorig jaar een alomvattend wetboek goed inzake lucht, klimaat en energie,
afgekort BWELKE/COBRACE.

MILIEU
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Groot was de verbazing dat een aantal maatregelen
een enorme impact hebben op het parkeerbeleid,
in het bijzonder het parkeren bij kantoorgebouwen.
De Brusselse Regering wil 55.000 parkeerplaatsen
bij kantoorgebouwen schrappen door via de milieuvergunning dezelfde strenge normen voor het aantal
parkeerplaatsen toe te passen zoals deze vandaag
gelden voor nieuwbouw via de stedenbouwkundige
vergunning. Indien blijkt dat er meer parkeerplaatsen
aanwezig zijn, dan heeft de betrokken organisatie
drie keuzemogelijkheden om deze zogenaamde
‘overtollige’ parkeerplaatsen aan te pakken: afschaffen, laten gebruiken door buurtbewoners of behouden mits betaling van een boete van 500 euro per
plaats, jaarlijks verhoogd met 15%.
Door deze ondoordachte en buitenissige maatregel
wil men het zogenaamde aanzuigeffect van deze
parkeerplaatsen op het werk uitschakelen. Minder
parking op het werk zal het pendelverkeer per auto
ook verminderen, luidt de redenering. In realiteit is
deze maatregel niet meer of minder een nieuwe
(pendel)taks op arbeid. Deze maatregel komt niet ten
goede aan het milieu, laat staan aan de mobiliteit
van de werkende bevolking. Als men meer werknemers op het openbaar vervoer wil krijgen, zal dat
enkel lukken als – we hebben het al zoveel herhaald
– het aanbod aantrekkelijk is.

FEBIAC vraagt dan ook de intrekking van deze
waanzinnige maatregel en sluit zich aan bij de
acties van BECI hieromtrent.

Vlaanderen heeft eindelijk zijn
groene BIV
Met vertraging en na afloop van een overgangsperiode van twee maand, is de groene BIV sinds
1 mei 2012 in haar definitieve lay-out in werking. Dit ondanks het herhaaldelijk aandringen
van FEBIAC om voorafgaand aan het jaarlijkse
Autosalon het nieuwe kader vast te leggen om
zo rechtszekerheid te creëren voor de markt. De
vertraging is gedeeltelijk te wijten aan de gerechtvaardigde eis van het Vlaams Parlement om voor
de stemmming bijkomende hoorzittingen te organiseren met de verschillende belanghebbenden,
waaronder FEBIAC.
De Vlaamse BIV is voortaan gebaseerd op de
CO2-uitstoot en de EURO-norm en is verschuldigd
bij de inschrijving van auto’s door particulieren
en bedrijven, maar nog niet op leasewagens. Dit
vereist een samenwerkingsakkoord met de andere
gewesten.
FEBIAC blijft het behoud van de BIV betreuren en
zag ze liever afgeschaft en verrekend in de jaarlijkse verkeersbelasting, die ook nog moet worden
vergroend. Wel is FEBIAC tevreden dat de BIV
wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot
en de EURO-normen. FEBIAC zal trachten om
deze criteria ingang te doen vinden in de andere
gewesten en in de groene jaarlijkse verkeersbelasting, om de coherentie tussen de gewestelijke
verkeersfiscaliteit te bevorden.
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Nationaal Masterplan voor het
stimuleren van elektrische mobiliteit in België
Het afgelopen boekjaar werd onder impuls van
de FOD Economie – Algemene Directie Energie
werk gemaakt van een “Nationaal Masterplan
voor het stimuleren van elektrische mobiliteit in
België”. Dit gebeurde in nauw overleg met de
relevante stakeholders die verenigd werden in de
EV-Stuurgroep en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dit masterplan geeft de noodzaak
van een gecoördineerde aanpak aan, waarbij
alle actoren binnen hun bevoegdheid hun bijdrage leveren. Bovendien stipuleert het masterplan
duidelijke doelstellingen en acties.
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FEBIAC heeft actief deelgenomen aan de werkzaamheden van de EV-Stuurgroep om dit masterplan op te stellen. Dit resulteerde uiteindelijk
in de ondertekening van een intentieverklaring
waarin FEBIAC haar formele steun geeft aan het
masterplan.
Bovendien engageren de ondertekenaars zich
tot het ondersteunen van de introductie van
elektrische voertuigen in België binnen hun
organisatie en onder hun leden, in functie van
hun financiële mogelijkheden.
Tot slot verbinden de ondertekenaars zich ertoe
om een actieve bijdrage te blijven leveren binnen de EV-Stuurgroep, waar de realisatie van
het Masterplan van dichtbij zal worden opgevolgd.

2011

JAARVERSLAG

Fiscaliteit
Op federaal niveau

te vinden in het feit dat er almaar meer modellen
van die categorie op de markt komen – wat nog
maar eens een bewijs is van de inspanningen
die de constructeurs leveren om de CO2 emissies
te verminderen.

De kortingen op factuur voor schone auto’s
Bij de opstelling van haar budget heeft de federale
regering beslist om de kortingen op factuur af te
schaffen. Die kortingen werden aan particulieren
toegekend bij de aankoop van een auto met een
emissieniveau lager dan 105g CO2/km (15%) of
tussen 105 en 115g CO2/km (3%).

FISCALITEIT

20

In 2012 blijven overigens wel de belastingverminderingen bij de aankoop van een elektrische
auto van kracht. Vanaf 2013 verlengt de federale
regering die maatregel niet meer en kunnen de
gewesten hun bevoegdheden op dat vlak uitoefenen.

In 2011 werden in België 121.962 nieuwe
auto’s die minder dan 105g CO2/km uitstoten,
ingeschreven op naam van een particulier. Die
genoten dus de korting van 15% op factuur,
terwijl 27.458 particulieren een korting van 3%
kregen.

Het gaat om kortingen op de uitgaven voor de
aankoop van een elektrisch voertuig (30% voor
een auto, met een maximum van 9.510 €; 15%
voor een motorfiets (twee of drie wielen) met een
maximum van 2.130 € of een quad met een
maximum van 4.800 €) of voor de installatie van
een elektrische laadpaal voor auto’s buiten een
woning (40% met een maximum van 260 €).

In 2011 kende het aantal auto’s met een emissieniveau lager dan 105 g een sterke groei in
vergelijking met 2010. De verklaring daarvoor is

• Evolutie van de inschrijvingen van nieuwe auto’s ≤ 115 g CO2/km op naam van een particulier
2009

2010

2011

105 g ≤
105 g ≤
105 g ≤ x
x < 105 g x ≤ 115 g x < 105 g x ≤ 115 g x < 105 g ≤ 115 g
24.893
TOTAAL ≤115 g CO2/km
op naam van een particulier
TOTALE MARKT PARTICULIEREN
Marktaandeel
TOTAAL marktaandeel ≤ 115 g
CO2/km op naam van een particulier
Bron: FEBIAC

32.926

82.349

34.458 121.962

27.458

57.819

116.807

149.420

272.734

315.490

320.113

9,1%

12,1%
21,2%

26,1%
37,0

10,9%

38,1%

8,6%

46,7%
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Berekening van het VAA voor de werknemer
Diesel:

Berekening van de bijkomende verworpen uitgaven ten laste van de werkgever
Naast de al verworpen autokosten (volgens de CO2uitstoot) wordt ook 17% van het VAA dat volgens
bovenstaande formule berekend is, als een verworpen uitgave behandeld. Die verworpen uitgave
wordt in alle gevallen in de belastbare basis (code
112) opgenomen.

Benzine:

De nieuwe formule ziet er als volgt uit:

Bedrijfswagens — Voordeel van alle aard (VAA)
Het nieuwe systeem dat vanaf 1 januari 2012 van
kracht is, bevat een formule voor de berekening van
het VAA die de bestaande formule volledig vervangt.

[(cataloguswaarde x (5,5% + (0,1% x (CO2 – 95)))] x 6/7
[(cataloguswaarde x (5,5% + (0,1% x (CO2 – 115)))] x 6/7
De cataloguswaarde wordt omschreven als de
cataloguswaarde BTW en opties inbegrepen
zonder rekening te houden met kortingen, verminderingen en premies.

FISCALITEIT
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De basiscoëfficiënt voor de CO2-uitstoot bedraagt
5,5% bij een CO2-uitstoot:
• van 95 g/km voor dieselauto’s
• van 115 g/km voor benzine-, aardgas- of
LPG-auto’s.
Wanneer de emissie hoger ligt dan de referentiewaarde voor de CO2-uitstoot, wordt de CO2coëfficiënt met 0,1% per gram CO2 verhoogd,
met een maximum van 18%.
Bijv.: dieselauto 110 g => 5,5% + (0,1% x (110 - 95))
= 5,5% + (0,1%x15) = 5,5% + 1,5% = 7%
Wanneer de emissies lager liggen dan de referentiewaarde voor de CO2-uitstoot, dan wordt
dat percentage met 0,1% per gram CO2 verminderd, tot een minimum van 4%.
Dat minimum zal altijd van toepassing zijn op
auto’s die 0 gram CO2 per kilometer uitstoten,
zoals de elektrische voertuigen. Het vastgelegde
voordeel mag nooit minder zijn dan 1.200 €
(waarde 2012) per jaar – een bedrag dat geïndexeerd wordt. Dat mechanisme om het voordeel
te berekenen, wordt automatisch aangepast om
rekening te houden met de jaarlijkse evolutie van
het wagenpark op het vlak van de CO2-uitstoot.

Diesel:

[(cataloguswaarde x (5,5% + (0,1% x (CO2 - 95)))) x 6/7]
x 17%
Benzine, aardgas of LPG:

[(cataloguswaarde x (5,5% + (0,1% x (CO2 - 115)))) x 6/7]
x 17%
Voor 2012 bedragen de verwachte inkomsten 200
miljoen €. In 2013 en 2014 wordt dat respectievelijk 205 en 210 miljoen €.
Een verhoging van de huidige belasting die alleen
maar tot doel zou hebben de bedrijfswagens te
bestraffen, betekent een ernstig nadeel voor de
bedrijven zelf en bestraft heel uiteenlopende groepen van werknemers. Tegelijk moet men duidelijk
beseffen dat bijkomende belastingen op bedrijfswagens heffen, zonder tegelijk het probleem van
de loonkosten en de parafiscale druk grondig aan
te pakken, alleen maar een slag in het water is en
helemaal geen toegevoegde waarde of verbetering
voor het milieu en de mobiliteit oplevert. Het spreekt
voor zich dat elk fiscaal systeem de evolutie van de
maatschappij en de markt moet volgen.
BTW op bedrijfsvoertuigen
Op 20 oktober 2011 heeft de BTW-administratie
een commentaar gepubliceerd op de nieuwe beperking van de BTW-aftrek op investeringsgoederen
voor gemengd gebruik. Die beperking was begin
2011 ingevoerd na de omzetting van de gewijzigde BTW-richtlijn. De Belgische wetgever heeft
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ervoor geopteerd om er onroerende goederen, en
meer bepaald bedrijfswagens, in op te nemen. Bij
bedrijfswagens die nieuw aangekocht worden (en
bij uitbreiding de auto’s die in leasing genomen
worden), beperkt het nieuwe stelsel het recht op
aftrek volgens de omvang van het reële privégebruik
en zadelt het de bedrijven met aanzienlijke administratieve taken op.
Een eerste addendum dat door de Administratie
opgesteld werd om de wet in te voeren, heeft
tot een hele reeks van protesten geleid. Meer
bepaald omdat de aftrek van de BTW, hoewel er
met het reële gebruik van het voertuig rekening
wordt gehouden, tot 50% beperkt blijft, en omdat
bepaalde principes van het Europese BTW-recht
genegeerd werden. Dat addendum is geannuleerd.
Er is overleg geweest tussen de bedrijven en de
Administratie en er wordt een nieuw addendum
voorbereid.

Daarnaast is ook voorzien dat het Waalse Gewest
vanaf 1 januari 2013 zelf de autobelastingen zal
innen (verkeersbelasting en BIV).

Op gewestelijk niveau

Onze opmerkingen bij de invoering van een nieuwe
belasting op de inverkeerstelling in Vlaanderen vindt
u in het hoofdstuk ‘Milieu’.

Gemiddeld bedroeg de uitstoot van de nieuwe
auto’s die door particulieren in 2011 in Wallonië
ingeschreven werden, 118,7 g CO2/km tegen
123,5 g in 2010.
Ook bij de inschrijvingen op naam van een bedrijf
(al dan niet een leasingbedrijf) stelt men een duidelijke daling vast, in alle gewesten samen.
Ook de cijfers voor 2011, alle eigenaars samen,
wijzen op een duidelijke daling: het cijfer is van
133,5 g teruggevallen tot 127,65 g CO2/km, ofwel
-4,4%.
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‘Groene’ BIV in het Vlaamse Gewest

Het Waalse regeerakkoord wil de autobelasting
‘groener’ maken. Met het oog daarop heeft het
Waalse Gewest een progressief en evoluerend
systeem van ‘ecobonussen’ ingevoerd voor voertuigen die heel weinig CO2 uitstoten en dat tot in
2014.

• CO2-emissies door nieuwe auto’s in België, volgens type van eigenaar en volgens gewest
2010
BR

VL

WAL

2011
België

BR

VL

WAL

2011/2010 (%)
België

BR

VL

WAL

België

135,4
Bedrijven
niet leasing

149,8 143,1 146,8

139,1

144,0 139,0

141,7

2,8%

-3,9%

-2,9%

-3,5%

Bedrijven
leasing

131,0

131,9 140,6 131,7

127,0

126,8 138,3

127,1

-3,0%

-3,8%

-1,6%

-3,5%

Zelfstandigen 133,8

143,1 131,1 137,7

126,6

134,6 126,5

131,0

-5,4%

-5,9%

-3,5%

-4,9%

Particulieren

129,6

134,6 123,5 129,5

122,0

126,5 118,7

122,9

-5,9%

-6,0%

-3,9%

-5,1%

Totaal

133,9

137,3 127,1 133,5

128,6

130,2 122,7

127,6 -3,9%

Bron: FEBIAC

-5,2% -3,4% -4,4%
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De bonusmalus van het Waalse Gewest
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Verkeersveiligheid

4,1% meer letselongevallen en
3,8% meer doden in 2011

VERKEERSVEILIGHEID
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Bij de fietsers daalt het aantal doden (-7,9%),
maar stijgt het aantal ongevallen (+12,5%). Het
aantal letselongevallen met vrachtwagens daalde
met 5,4%, maar het aantal doden steeg met
1,9%. De dodentol bij de motorrijders is zwaarder: een stijging met 17,5%, alsook 18,9% meer
zwaargewonden.

Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van
het BIVV voor het jaar 2011 (voorlopige cijfers). Het
aantal doden ter plaatse steeg van 742 in 2010
naar 770 in 2011, het aantal letselongevallen nam
toe van 45.828 naar 47.700. De stijging in 2011
is wellicht te verklaren door het hoog aantal sneeuwdagen in december 2010, waardoor het aantal
letselongevallen en doden die maand erg laag was
(33 doden). December 2011 was daarentegen een
milde maand, met hoge ongevalcijfers tot gevolg
(71 doden), ook ten opzichte van december 2008
en 2009. Zonder de ‘gunstige’ maand december
2010 zou 2011 in vergelijking met 2010 een jaar
van stabilisering geweest zijn.

Allicht ligt het stijgend aantal gebruikers van gemotoriseerde tweewielers en dus hun blootstelling aan
het overige verkeer aan de basis van deze stijging.
Het park steeg tussen 2009 en 2011 van 400.490
naar 425.986 voertuigen (+ 6,4%), terwijl het
aantal motor- en scooterrijders die dagelijks hun
voertuig uit mobiliteitsoverwegingen gebruiken,
ook stijgt, net als het aantal gereden kilometers.

December
2011
(voorlopig)
Aantal geregistreerde letselongevallen
Aantal geregistreerde doden ter plaatse
Aantal geregistreerde zwaargewonden
Aantal geregistreerde lichtgewonden
Totaalernst van de ongevallen
Infograﬁe: BIVV / Gegevensbron: WPR en CGOP/B

Jaartotaal
December
2011

Jaartotaal
December
2010

Verschil
JT 2011/
JT 2010

Evolutie
in %

3841

47700

45828

1872

4.1%

71

770

742

28

3.8%

425

5780

5693

87

1.5%

4357

55387

53444

1943

3.6%

18.5

16.1

16.2

- 0.1

- 0.6%

Nochtans kan een diepgaande analyse van
de oorzaken van ongevallen, met uitdrukkelijke
aandacht voor het verband tussen ongevalsoorzaken, -factoren en -ernst en infrastructuur en
een nauwkeurig onderzoek van de weginrichting
en -omgeving op de ongevalslocatie, de herhaling van gelijkaardige ongevallen op dezelfde
locatie te vermijden. Deze kwalitatieve data
zijn complementair aan de kwantitatieve ongevallengegevens van de FOD Economie en de
Verkeersveiligheidsbarometer. Samen zouden die
gegevens antwoorden kunnen geven op zeer
gerichte vragen rond specifieke verkeersonveiligheidsfenomenen en aldus de basis moeten
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vormen voor gerichte acties en maatregelen, die
nadien dan ook beter geëvalueerd en zo nodig
bijgestuurd kunnen worden.
In dit verband werd het oprichten van een instituut
voor accidentologie al meermaals naar voren
gebracht, trouwens niet alleen door FEBIAC. De
realisatie blijft intussen dode letter. Het wettelijk
kader voor het uitvoeren van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek op basis van gedetailleerde gegevens van verkeersongevallen ontbreekt.

FEBIAC op diverse vlakken actief
rond verkeersveiligheid
FEBIAC werkt mee aan de vormgeving van het
verkeersveiligheidsbeleid op federaal en gewestelijk niveau, onder andere via zijn lidmaatschap
binnen de Raad van Bestuur van het BIVV en zijn
deelname aan diverse overlegorganen zoals de
Federale Commissie voor Verkeersveiligheid, het
Vlaams Forum Verkeersveiligheid en de recent
opgerichte ‘Conseil Supérieur wallon pour la
Sécurité Routière’, telkens met diverse werkgroepen.
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Commentaar en toelichting
Naar de dieperliggende ongevaloorzaken blijft het
gissen. De statistieken en analyses van het BIVV
vertellen ons weinig over de oorzaken van ongevallen. De verkeersveiligheidbarometer vermeldt
enkel de doden ter plaatse en niet het totaal aantal
verkeersdoden. Bovendien registreren de statistieken
amper de omstandigheden van de ongevallen en is
er nog altijd nood aan grondig onderzoek naar de
oorzaken van ongevallen.

VERKEERSVEILIGHEID
Daarbij wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking met de automobielclubs en de MotorCycle
Council (MCC) zodanig dat de auto- en motorbranche zoveel als mogelijk eenstemmig haar standpunten naar voor brengt en verdedigt.
Op Europees en internationaal niveau volgt FEBIAC
verkeersveiligheidsdossiers op via deelname aan
het overleg binnen autoconstructeursorganisaties
OICA en ACEA en de motorconstructeursvereniging
ACEM. Op Belgisch niveau werkt FEBIAC samen
met haar auto-, truck- en motormerkleden de standpunten verder uit en bespreekt ze nadien binnen de
hiervoor genoemde overlegorganen op federaal
en gewestelijk niveau. Finaal moet de aandacht
voor veiligheid inderdaad omgezet worden naar
Belgische regelgeving.

VERKEERSVEILIGHEID
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Enkele verkeersveiligheiddossiers
in een notendop
De General Safety Regulation (GSR)
Verordening (EC) 661/2009, de zogenaamde GSR,
creëert een kader voor de algemene veiligheid van
motorvoertuigen en vervangt als dusdanig een groot
aantal afzonderlijke richtlijnen. Op die manier wordt
het geheel van voorschriften eenvoudiger mede ook
omdat, daar waar mogelijk, verwezen wordt naar
globaal geldende reglementen van Genève. Het
afgelopen jaar werd een 7-tal uitvoerende maatregelen afgerond met betrekking tot schakelindicatoren en brandstofverbruikmeters, kentekenplaten
en voertuigidentificatienr’s, massa’s en afmetingen,
geavanceerde noodrem- en waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook
(AEBS: Advanced Emergency Braking Systems /
LDWS: Lane Departure Warning Systems).
Invoering van AEBS en van LDWS
Het initiële voorstel van de Commissie hield geen
rekening met het al dan niet bestaan van technische
oplossingen
voor geavanceerde noodremsystemen.
Δ
Vooral voor voertuigen met pneumatisch of pneu-

matisch/ hydraulisch remsysteem zijn er momenteel
onvoldoende componenten op de markt die voldoen
aan de technische specificaties van het voorstel.
Voor sommige voertuigtypes waren de kosten/baten
verhoudingen extreem hoog. In overleg met ACEA
werden de invoeringstermijnen aangepast en werd
het tekstvoorstel op nog een aantal andere punten
herzien.
Massa’s en dimensies
Hier wenste de Commissie twee bestaande richtlijnen,
voor personenwagens 92/21/EEC en voor bedrijfsvoertuigen 97/27/EC, samen te voegen tot een één
herziene richtlijn. Wat aanvankelijk een redactionele
oefening leek, draaide al snel uit op een tekst met
grote implicaties voor de voertuigconstructeurs. Eén
van de belangrijkste punten is de lijst van uitzonderingen voor het bepalen van de totale voertuiglengte.
Tot heden werden een aantal uitzonderingen die de
commissie weggelaten had uit de bestaande richtlijn,
terug toegevoegd. Een aantal andere, zoals ruimte
die nodig is voor de ruitenwissers, ontbreekt nog
steeds in de commissietekst. FEBIAC volgt dit dossier
al twee jaar en kon ook voor dit punt aandacht bekomen vanwege de Belgische vertegenwoordiging bij
de Europese instellingen.
Intelligent transportation systems
De technologische vooruitgang reikt steeds meer
middelen aan om ongevallen te voorkomen en
gevolgen ervan te beperken. Het inzetten van dergelijke systemen vraagt echter een grondige studie
van het gedrag en de verantwoordelijkheden van de
chauffeur. Momenteel wil men geenszins de verantwoordelijkheid wegnemen: de chauffeur moet, zoals
voorheen, de controle over het voertuig behouden.
Op Europees niveau werd dienaangaande een
actieplan opgesteld en is de richtlijn voor de implementatie van ITS in de EU inhoudelijk goedgekeurd.
Om hieraan uitvoering te geven, leverden de voertuigconstructeurs, in overleg met de Commissie, input
bij de consultatieronde die in de loop van 2011
opgezet werd.

2011
De technische ontwikkelingen die door de voertuigconstructeurs op punt gezet werden, lopen
vooruit op het regelgevend kader zowel in Europa
als op internationaal niveau. Het is daarom zaak
de invoering en ontplooiing van ITS-systemen zo
goed mogelijk af te stemmen op de beschikbare
technologie. Dankzij de coördinerende rol van
UNECE wordt zeker gesteld dat systemen werkzaam in Europa ook bijdragen tot veiligheid
in andere gebieden van de wereld. Voertuigen
worden immers steeds meer voor een wereldwijde
markt ontworpen. De constructeurs hebben op het
vlak van ITS-toepassingen, in het bijzonder eCall,
heel wat ontwikkelingswerk verricht, maar vrezen
nu dat hun inspanningen teniet gaan door onvoldoende harmonisatie binnen de Europese Unie.
De komende jaren zullen dus opnieuw cruciaal
zijn voor een geharmoniseerde invoering van
nieuwe veiligheidssystemen in voertuigen.

• positiebepaling van het voertuig via het GNSS
plaatsbepalingsysteem;
• draadloze overdracht tussen de digitale tachograaf en diverse controle-eenheden;
• integratie van de digitale tachograaf met ITS toepassingen;
• samensmelten van het rijbewijs met bestuurderskaart van de digitale tachograaf.
FEBIAC leverde actief bijdrage aan het standpunt
dat door de auto-industrie geformuleerd werd.
Het finale Commissievoorstel wordt verwacht in
het derde kwartaal van 2012.

Salonbezoek van de FOD Mobiliteit
en Vervoer
Tijdens het voorbije Salon coördineerde FEBIAC
een ontmoeting met de FOD Mobiliteit en Vervoer
aangaande de homologatie en technische keuring
van elektrische en hybride voertuigen in België.
Aanleiding van dit initiatief was om de FOD te
wijzen op de voordelen/noodzaak om elektrische
voertuigen te homologeren conform de kaderrichtlijn en de General Safety Regulation, inclusief de
daaraan verbonden reglementen van Europa en
Genève. Initiatieven van de lidstaten om dergelijke
voertuigen te homologeren via nationale procedures vindt FEBIAC helemaal geen alternatief.
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De digitale tachograaf voor commerciële voertuigen
Midden juli 2011 maakte de Europese Commissie
haar intentie bekend om een kaderrichtlijn voor te
leggen aan het parlement en de ministerraad ter
amendering van reglement 3821/85 met betrekking
tot de digitale tachograaf. Het voorstel wil een kader
creëren voor de invoering en integratie van 4 nieuwe
functies geënt op de huidige digitale tachograaf:

JAARVERSLAG
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Technische Dossiers
Voertuighomologatie in België in
2011
De invoering van de Kaderrichtlijn 2007/46/CE
die een raamwerk opstelt voor de goedkeuring
van motorvoertuigen, van hun aanhangwagens, en
van technische systemen, onderdelen en eenheden
bestemd voor die voertuigen, heeft in 2011 op verschillende punten vooruitgang geboekt.
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Omdat de Richtlijn 2007/46/CE niet alleen de
regels voor de voertuigen verandert, maar ook
die voor de constructeurs, heeft de FOD Mobiliteit
en Vervoer in 2011 ongeveer 350 bedrijven als
dusdanig erkend. Bijna 300 daarvan zijn carrosseriebedrijven, dat wil zeggen bedrijven die te
maken krijgen met de homologatie in meerdere
stappen. De meeste bedrijfsvoertuigen worden
immers als een onvolledig voertuig door de
basisconstructeur geleverd, waarna ze tijdens
een 2e of 3e fase vervolledigd of omgebouwd
worden door carrosseriebedrijven. Daar krijgen
de voertuigen een specifieke carrosserie die aan
het vooropgestelde gebruik aangepast is.
Wat het aantal dossiers betreft: in 2011 heeft de
Dienst Voertuighomologatie 3.917 aanvragen
voor een individuele homologatie ontvangen en
dat aantal zal in de loop van de volgende maanden nog toenemen. Het totale aantal dossiers,
individuele en typehomologatie, bedraagt op
jaarbasis wellicht meer dan 19.000.

Voertuighomologatie in de toekomst
Op Europees niveau worden momenteel de
nieuwe vereisten van de General Safety Regulation

(GSR) verwerkt in kaderrichtlijn 70/156/EEG
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan.
Het afgelopen jaar ging veel aandacht uit naar
de amendering van bijlage II die handelt over
de definitie van voertuigtypes en voertuigcategorieën alsook naar de noodzakelijke aanpassing
van het gelijkvormigheidsattest.
De kaderrichtlijn wordt eveneens herzien voor
wat betreft de homologatie van kleine reeksen
van voertuigen. Hierbij werd gezocht naar een
haalbaar evenwicht tussen de kosten verbonden
aan de testen en het zeker stellen van de veiligheid- en milieuaspecten. Deze overwegingen
worden per voertuigcategorie nagegaan en vastgehouden in de bijlage IV van de kaderrichtlijn.

Bepaling van de CO2-uitstoot van
‘multistage’ voertuigen
‘Multistage’ voertuigen zijn commerciële voertuigen
die in meerder etappes gebouwd worden en vormen een specifieke uitdaging op het vlak van voertuigtypekeuring. De monitoringprocedure voor de
CO2–uitstoot van dergelijke voertuigen is momenteel
nog onduidelijk. Enkel in het geval de constructeur
van het basisvoertuig goedkeuring verleent voor
de afwerking van het voertuig door een tweede of
derde constructeur, kan de originele constructeur
instaan voor een correcte berekening van de CO2uitstoot. Wanneer deze bindende terugkoppeling
niet gecreëerd wordt, moet de laatste constructeur
die het voertuig aflevert, hiervoor instaan. Dit standpunt verdedigt FEBIAC momenteel, in uitvoering
van de besprekingen met haar leden.

Technische controle op verplaatsing

Het voordeel van die aanpak is dat de keuring van
verscheidene voertuigen gegroepeerd kan worden,
zonder de wachttijden en kosten die gepaard gaan
met het heen en weer rijden naar een keuringstation.
Die aanpak biedt ook de mogelijkheid om eventuele noodzakelijke reparaties of afstellingen die de
autokeuring vaststelt, onmiddellijk uit te voeren en het
voertuig meteen weer voor keuring aan te dienen.
Het controlemateriaal moet echter aan dezelfde
vereisten voldoen als het materiaal dat in de
centra voor de autokeuring gebruikt wordt. Het
mag alleen maar in gebruik genomen worden na
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Omdat de Staatssecretaris voor Vervoer de toestemming gegeven heeft om met proefprojecten te starten, gaan de erkende bedrijven en GOCA in 2012
van start met een testperiode van 12 maanden.

Het KB dat de ‘ecocombi’s’ toelaat,
is eindelijk gepubliceerd
Een andere belangrijke evolutie begin 2012 was
de publicatie van het Koninklijk Besluit met de voorwaarden waaronder de gebruikers van langere
en zwaardere voertuigen de toelating krijgen om
die in het raam van proefprojecten in het verkeer
te brengen.
Het wettelijke kader is echter nog niet volledig om die
lange vrachtwagencombinaties, ook ecocombi’s of
supertrucks genoemd, op onze wegen te laten rijden.
De Gewesten moeten nog uitvoeringsbesluiten en
samenwerkingsakkoorden goedkeuren betreffende
de trajecten die deze proefprojecten mogen volgen.
FEBIAC is blij dat in het dossier van de lange
vrachtwagencombinaties eindelijk een grote stap
vooruit is gezet, en zal de verdere begeleiding
van dit dossier bij de regio’s van dichtbij blijven
opvolgen.
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Bij de maatregelen voor een betere dienstverlening aan de klanten hebben de FOD Mobiliteit
en Vervoer en GOCA dit jaar hun project voor
technische controle op verplaatsing voor professionele klanten voorgesteld. Dat project wil bepaalde
bedrijven die vloten beheren (vervoersbedrijven,
TEC, De Lijn, ...) en garages, voor de voertuigen
van hun klanten, en die over een aangepaste infrastructuur beschikken (meetapparatuur, uitrusting,
lokalen), de mogelijkheid geven om de periodieke
technische controle van voertuigen van de categorieën N2, N3, M2, M3, O3, O4 in hun installaties
te laten uitvoeren door controleurs van erkende
organisaties voor autokeuring.

een controle door een door de FOD Mobiliteit en
Vervoer erkend bedrijf.
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De 90e European Motor Show Brussels
van 12 tot 22 januari 2012

SALON
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Het jongste Auto- en Motorsalon van Brussel kondigde
zich aan in een bijzondere context. Eerst en vooral
was er eind 2011 een grote toeloop naar nieuwe
personenwagens naar aanleiding van de stopzetting
van de federale overheidskorting op CO2-vriendelijke
auto’s. Ten tweede reageerde de fleetmarkt afwachtend op de onduidelijkheid rond de aangekondigde
aanpassing van de bedrijfswagenfiscaliteit in het
kader van het pas bereikte regeerakkoord. En ten
slotte was - en is er - de algemene zwakke economische context, die zijn weerslag heeft op de gezondheid van onze voertuigmarkt.
FEBIAC is, ondanks de weinig rooskleurige vooruitzichten, meer dan ooit blijven geloven in haar Salon en in
de rol die dat Salon speelt als motor van de markt. Wij
staken dan ook nog een tandje bij om van deze 90ste
editie een succes te maken. Tal van nieuwigheden
werden in het leven geroepen om het grote publiek
naar het Salon te brengen. En de heeft resultaat opgeleverd: 561.000 bezoekers vonden de weg naar de
Heizelpaleizen en – zo blijkt uit de eerste resultaten van
onze bezoekersenquête – zagen dat het goed was.
Ook de exposanten en de pers kijken over het algemeen met tevredenheid terug op deze Saloneditie.
We zetten voor u alle gepresenteerde nieuwigheden nog even op een rijtje:

Cleaner Mobility en haar testpiste voor elektrische wagens
Cleaner Mobility bood de bezoeker in paleis 7
een boeiend overzicht van duurzame en milieuvriendelijke oplossingen binnen het concept van alternatieve stedelijke en interstedelijke mobiliteit. Er werd

bijzondere aandacht geschonken aan elektrische
wagens, maar ook andere groene ontwikkelingen
zoals voertuigen op aardgas en diverse nevenproducten zoals herlaadsystemen voor elektrische
wagens werden in de kijker geplaatst. Cleaner
Mobility werd tevens het vertrekpunt van een testpiste voor elektrische voertuigen. Deze outdoor
testpiste voor paleis 7 werd met zijn 5.124 testritten en 10.148 deelnemers een onverhoopt succes
en het bewijs dat het grote publiek steeds meer
interesse krijgt in elektromobiliteit.

Expo 110 jaar mythische automobielgeschiedenis.
In het kader van de 90ste Saloneditie in 110 jaar tijd
kon je in de gangpaden van paleis 6 een indrukwekkende verzameling van mythische wagens bewonderen. Per decennium werden 2 bijzonder luxueuze of
sportieve voertuigen uitgekozen die elk op hun beurt
hebben bijgedragen tot de fantastische automobielgeschiedenis. De ene door zijn uitmuntend comfort en
zijn imago, de andere door zijn revolutionaire technische voorsprong of zijn indrukwekkende prestaties.

Een herschikking van de paleizen
Dit jaar werd de klassieke indeling van de paleizen
een beetje overhoop gehaald. De prestigewagens
die doorgaans op een kleinere stand in de Patio te
vinden waren, kregen nu hun eigen exclusief kader
in Paleis 12. Samen met een volledig vernieuwde
exposantenclub en –lounge, die Yves Mattagne naar
zijn hand mocht zetten. De Patio zelf bood op zijn
beurt onderdak aan verdelers van toebehoren en aan
enkele federaties. De motoren, met hun uitrusting en

toebehoren en een cluster van dienstverlenende
bedrijven in de motorwereld bleven honkvast in
de paleizen 1 en 3.

De Bikersparade en de Nacht
van de Motor

De e-card
En dan was er ook nog de e-card, een ingenieus
systeem waarmee de bezoekers tijdens het Salon op
zeer eenvoudige wijze digitale informatie konden verzamelen. De e-card bood hen tevens de mogelijkheid
om berichten te posten op Facebook of om via hun
account deel te nemen aan animaties en wedstrijden
van de deelnemende exposanten. Er werd maar liefst
204.570 keer geswiped langs de verschillende informatiezuilen! Dankzij deze digitalisering spaarden de
exposanten niet alleen 30 ton papier uit, ze wisten
via het registratiesysteem ook heel wat interessante
“leads” te verzamelen.
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Naast de hippe e-card probeerde het Salon ook op
het vlak van de nieuwe media zijn mannetje te staan;
en met succes. Naast de Salonwebsite - 450.477
bezoeken en 1.707.522 bezochte pagina’s – wist
onze gloednieuwe Facebookpagina 12.269 fans te
overtuigen. Voor een eerste jaar moeten we alvast niet
onderdoen ten opzichte van Salons als Geneve, Parijs
en Detroit ! Ook op Twitter scoren we mooi boven het
Belgische gemiddelde. Onze handige Salonapp werd
ten slotte gesmaakt door 11.900 smartphone gebruikers - een verdubbeling ten opzichte van 2011.

Premières en ander moois
Zoals elk jaar stelde het Salon diverse Wereld- en
Europese premières tentoon, net als niet te missen
prototypes en concept cars. In totaal telden wij meer
dan 100 voertuigen die nooit eerder op de Belgische
markt te zien waren.

Het Salon voor lichte bedrijfs-,
vrijetijdsvoertuigen en moto’s 2013
De voorbereiding voor 2013 draait nu al op volle toeren. Van 10 tot 20 januari vindt de 91ste editie van het
Salon voor lichte bedrijfs-, vrijetijdsvoertuigen en moto’s
plaats. Parallel hiermee heeft ook de vakbeurs Truck
& Transport (van 11 tot 14 januari) en het luxe
Salon Dream Cars (van 17 tot 20 januari) plaats.
De nieuwste informatie over de voorbereiding van
deze Salons kunt u volgen op www.autosalon.be en
www.truck-transport.be.
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Het motorrijden en de motorrijders werden dit
jaar ook extra in de spotlights geplaatst. Enerzijds
door de terugkeer van de bikersparade en
anderzijds door de organisatie van een Nacht
van de Moto. Een kolonne van zowat 500
motorijders reed op zaterdag 14 januari van
het Autoworldmuseum aan het Jubelpark – waar
110 jaar geleden het allereerste autosalon werd
georganiseerd - naar het huidige Salon op de
Heizel. Nadien kregen alle motorliefhebbers gratis toegang tot een nocturne in de motorpaleizen.
Deze Nacht van de Motor wist maar liefst 4.000
fans van gemotoriseerde tweewielers naar de
expopaleizen te lokken.

Get connected
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Imago en opleiding
Opleiding voor leerkrachten

IMAGO EN OPLEIDING
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Al bijna tien jaar biedt FEBIAC elk schooljaar een
programma van vier opleidingen voor leerkrachten
die diverse autogerelateerde beroepen onderwijzen.
De nauwe samenwerking met onze leden draagt bij
tot de organisatie van die opleidingen, die op woensdagnamiddag worden georganiseerd op verschillende plaatsen in het land (Brussel, Houdeng-Goegnies,
Luik en Lokeren). In het academiejaar 2011-2012
werden de opleidingen bijgewoond door bijna 600
mensen, voornamelijk leerkrachten die actief zijn in
het technisch en beroepsonderwijs. We blijven ervan
overtuigd dat deze opleidingen en contacten tussen
het bedrijfsleven en het onderwijs de beste vectoren
zijn om de aantrekkingskracht van onze sector te
ondersteunen.
Er werd bovendien een online bibliotheek met didactisch materiaal uitgebouwd op basis van de informatie
die in deze opleidingen wordt versterkt. Die inhoud,
die exclusief is voorbehouden aan leerkrachten uit
de verschillende autogerelateerde opleidingen, is
beschikbaar via de site toekomstopwielen.be, nadat
de leerkracht zich heeft ingeschreven.
Bovendien werden er in de loop van het jaar niet minder dan 60.000 technische handleidingen van onze
leden verdeeld aan de leerkrachten die aan deze
opleidingen deelnemen.

toekomstopwielen.be
Via de actie toekomstopwielen.be helpt FEBIAC
scholen door hen up-to-date didactische materialen
te bieden. Zo kregen scholen de voorbije maanden
materialen die we rechtstreeks van onze leden heb-

ben ontvangen: een Citroën C-Zero, een Audi A1 en
vier volledige koetswerken van de Audi A1 werden
verdeeld over scholen in de provincies Antwerpen,
Vlaams-Brabant en Henegouwen.
Bovendien hebben we verscheidene acties geïmplementeerd om het imago van de autoberoepen op te
waarderen, om studenten te motiveren en om onze
acties bekend te maken via de media. Zo kwamen we
dankzij het autosalon en de Rally’s van de Condroz
en Spa een vijftiental keer op televisie en een honderdtal keer in de geschreven pers.

Managementopleidingen
De 11e editie van onze opleiding “Advanced
Automotive Management” blijft zonder enige twijfel
het vlaggenschip van de opleidingen die FEBIAC
Academy organiseert. De naam en faam van deze
opleiding zet meer en meer invoerders aan om ons
opleidingen op maat te vragen. Onze relaties met
de invoerders, de concessiehouders en de lesgevers
laten ons toe om afdoend te antwoorden op hun
noden en verwachtingen. Vanuit deze ervaring
ontwikkelen wij ook een specifiek programma voor
voormalige AAM-deelnemers en voor de leden van
onze vereniging in het algemeen.
Ook het afgelopen jaar heeft FEBIAC Academy 4
conferenties georganiseerd voor de medewerkers
van onze leden en voor de ‘alumni’. De variatie
van de gekozen thema’s en de mogelijkheid om
andere sectorprofessionals te ontmoeten en ermee
van gedachten te wisselen, blijken de succesformule
om deze 250 deelnemers samen te brengen.
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Data services
Technicar, de technische gegevensbank van FEBIAC,
is een onmisbaar instrument voor de 700 statistische
overzichten die onze afdeling Data Service elke
maand opstelt. Dankzij die statistische gegevens
kunnen alle spelers in onze sector heel nauwkeurig
de evolutie van de Belgische voertuigmarkt op basis
van de inschrijvingen volgen.
(A)

(B)

M1
(auto’s)
inschrijvingen

M1
(A) +
Technicar

M1
(B) +
default
values

N1
(<3,5 t)

L-x
(moto’s)

Datum 1ste inschrijving

100%

100%

100%

100%

100%

Schrappingen in 2011

100%

100%

100%

100%

100%

Inschrijvingen in 2011

100%

100%

100%

100%

100%

Type Inschrijver/Eigenaar

100%

100%

100%

100%

100%

Merk en Model

100%

100%

100%

100%

100%

Brandstof

100%

100%

100%

100%

100%

Verbruik

100%

100%

100%

100%

-

CO2

67%

98%

100%

19%

-

Euronorm

67%

95%

100%

64%

28%

CO

65%

85%

100%

50%

20%

HC

20%

60%

100%

10%

25%

Nox

65%

85%

100%

50%

20%

HC+NOx

45%

85%

100%

45%

0%

PM

66%

95%

100%

44%

30%

Roetﬁlter

21%

95%

100%

4%

0%

Maximaal Toegelaten
Massa

55%

98%

100%

98%

0%

Cilinderinhoud

97%

98%

100%

72%

100%

Vermogen

97%

98%

100%

73%

75%

Fiscale PK

100%

100%

100%

0%

0%

-

-

-

0%

0%

100%

100%

100%

100%

0%

Belgisch
voertuigenpark
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Voor onze afdeling is het dus van groot belang om
alles in het werk te stellen opdat Technicar een zo
volledig mogelijke en actuele referentie zou zijn.
Met het oog daarop bundelt de gegevensbank alle
technische kenmerken van alle auto’s, gemengde
auto’s, bestelwagens en motorrijwielen die in België
op de markt worden gebracht.

Asconﬁguratie
Datum laatste technische
keuring

Omdat de leasingsector zijn ROB-systeem (het
online platform waarmee het mogelijk is om snel
en eenvoudig de aanvragen voor leasingwagens
goed te keuren) aangepast heeft, hebben enkele
invoerders het initiatief genomen om zich te verenigen en een aantal functies te omschrijven waar
de nieuwe toepassing (MRT) rekening mee zou
moeten houden om het gebruik ervan door onze
beroepsmensen te vereenvoudigen.
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Sindsdien hebben er verschillende ontmoetingen tussen Renta en de invoerders in onze lokalen plaats
gevonden. Enerzijds om de wensen van de invoerders over te maken aan de mensen van Renta die
voor het MRT-project bevoegd zijn, en anderzijds
om met tevredenheid vast te stellen dat onze verwachtingen zo goed als volledig aansluiten bij de
specificaties die Renta al had vastgelegd.
Om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te verdedigen, hebben we tijdens de voorbije
maanden opnieuw een groot deel van onze energie en tijd besteed aan de opvolging van het dossier Mobivis, meer bepaald de invoering van de
eerste fase van het project (dat DIVNew gedoopt
werd). We herinneren eraan dat Mobivis een
grondige herstructurering impliceert van het informaticasysteem van de FOD Mobiliteit en Vervoer,
meer bepaald door een kruispuntgegevensbank
voor voertuigen te creëren die het op termijn eenvoudiger moet maken om de voertuigen te traceren.
DIVNew omvat alleen maar de overdracht van de
bestaande functies in het huidige systeem naar
een nieuw en krachtig informaticaplatform dat
van moderne en krachtige ontwikkelinstrumenten
gebruik maakt.
Onze initiatieven in dit dossier slaan op twee
aspecten. Op juridisch vlak leggen we de laatste
hand aan een protocolakkoord dat het mogelijk
maakt om de overdracht van de gegevens, zoals
die al bijna dertig jaar bestaat en die van essentieel
belang is voor de verschillende activiteiten van elke
invoerder, voort te zetten. Op technisch vlak werden al onze informaticaprocedures aangepast aan
de criteria die de ontwikkelaars van DIVNew vastgelegd hebben. Hoewel de tests die tot nu toe al
uitgevoerd zijn, nog geen echt overtuigende resultaten opgeleverd hebben, blijven we vertrouwen hebben in de deskundigheid van de informatici van de
FOD en zijn we ervan overtuigd dat de invoering
van DIVNew, dat een moeilijke start gekend heeft,
weldra met succes bekroond zal worden.
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De motorgegevens, de afmetingen, de officiële
verbruikswaarden, het gewicht, de belangrijkste
uitrustingen, de catalogusprijzen enz. worden
allemaal in onze bestanden opgenomen en vormen mogelijke criteria waarmee de inschrijvingen
opgedeeld kunnen worden.
Hierboven het resultaat van een oriënterende
studie over de mate waarin de gegevens in
Technicar voor 100% volledig zijn, op basis van
het voertuigenpark op 31 december 2011.
De goede samenwerking tussen Data Services
en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer bleek onlangs nog maar eens bij de
gezamenlijke voorbereiding voor de registratie
van de gegevens die de Europese Commissie
vraagt naar aanleiding van de invoering van
de nieuwe controleprocedures voor de CO2emissies. De nieuwe Richtlijn 443/2009 die op
23 april 2009 door het Europese Parlement en
de Europese Raad is goedgekeurd, legt meer
bepaald voor elke constructeur de doelstellingen
op het vlak van de emissies vast en bepaalt ook
de premies die eventueel betaald moeten worden
wanneer de emissies hoger liggen. Die richtlijn
legt ook vast welke gegevens elke lidstaat moet
registreren bij de controle van de CO2-emissies
van nieuwe personenwagens die op het grondgebied van de staat in kwestie ingeschreven
worden. De steun die onze federatie op dat vlak
levert, draagt er ongetwijfeld toe bij dat ons land
zijn verplichtingen tegenover de Europese overheden kan nakomen.
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Automotive Suppliers
in Belgium (AS.be)
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Onvermijdelijk blijft ook de sectie AS.be negatieve
effecten ondervinden van de aanhoudende financiele en economische crisis. 2010 werd gekenmerkt
door een correctie op te sterk geanticipeerde volumedalingen; en in 2011 wogen de effecten door
van een krimpende markt. De volumedaling die
zich vorig werkjaar al duidelijk aftekende, heeft zich
afgelopen werkjaar vertaald in een afbouw van productiecapaciteit in Europa en in een opbouw van
capaciteit in de BRIC-landen. Sommige lidbedrijven
maken zelfs gewag van een beginnende tweede
golf, namelijk vanuit Oost-Europa en China naar
landen als Vietnam en Indonesië.
Parallel hiermee stelt de sectie Automotive Suppliers
een actieve belangstelling vast vanwege bedrijven
die zich richten naar elektrische- of hybride voertuigen: wij noemen bijvoorbeeld TE Connectivity
(voorheen TYCO, connectoren voor elektrische verbindingen), EREA (kleine en middelgrote vermogenstransformatoren) en WAAK (beschutte werkplaats,
gespecialiseerd in o.a. kabelbomen voor voertuigen) passen in deze trend. Over onze lidbedrijven
gesproken: afgelopen werkjaar noteerden we ook
aanvragen tot lidmaatschap van Catala (golfkarton
en verpakkingsmaterialen) en DEKRA.

Activiteiten georganiseerd door
AS.be
• Manufacturing excellence - Porsche Consulting
GmbH, gevolgd door algemene vergadering van
de sectie AS.be - 28 april 2011

Onder de werktitel: “What lean can achieve
– The Porsche example” schetst gastspreker
Mathias Gläser – principal Porsche Consulting
GmbH de opkomst en het succes van lean
manufacturing technieken. De nadruk wordt
gelegd op de rol die het management speelt in
het proces van voortdurend verbeteren.
• Plant visit Audi Brussels en meet & greet met
dhr. Erik Prieels, logistiek directeur – 10 mei en
28 juni 2011

• Lunch causerie: Post Japan crisis, return to business as usual? – 16 juni 2011
De dubbele natuurramp die Japan trof op 11
maart 2011, gevolgd door het uitvallen van
een belangrijk deel van de elektriciteitsvoorziening in het noord-oosten van Japan, leidde
tot de grootste crisis die de (automotive) supply
chain gekend heeft. In eerste instantie verloren
de constructeurs in Japan samen 25% van hun
productiecapaciteit. Vrij snel werd duidelijk hoe
weinig transparant supply chain is en kwamen
onverwachte afhankelijkheden tussen Tier2 en
Tier3 leveranciers aan het licht. Gastspreker
Georg Sticher (Boston Consulting Group) stelde
in zijn uiteenzetting dat de kosten om redundantie in de supply chain in te bouwen meestal
veel hoger liggen dan de financiële implicaties
van een zeldzaam en extreem rampscenario
zoals dat van 11 maart.
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• The vehicle industries’ quest for Electrical
energy reshaping the industry partnerships
– 11 januari 2012

Professor Van Breedam vertrekt van de analyse
dat, voor een gemiddeld product, het aantal
varianten dat een klant vraagt, steeds maar
groter wordt en dat de gewenste variant
ook steeds onmiddellijk leverbaar moet zijn.
Met betrekking tot consumptiegoederen in
het algemeen, maar ook voor de automotive
sector, moet dit leiden naar een variantcreatie die zo laat mogelijk gebeurt. Dit kan
bijvoorbeeld door een optie elektronisch of
softwarematig te activeren. Een andere aanpak bestaat erin de vraag van verschillende
transportleveranciers te consolideren en in
grotere volumes te plannen. Mits een goed
kader dat bepaalt op welke wijze de meerwaarde terugvloeit naar de deelnemende
partijen, kan transport zo een stuk milieuvriendelijker worden.

Onder invloed van een groeiende markt voor
hybride voertuigen en de toekomstige markt voor
elektrische voertuigen, hertekent het landschap
van toeleveranciers zich. De technologische ontwikkelingen en investeringen die hiervoor nodig
zijn, kunnen niet (meer) binnen één onderneming
gerealiseerd worden, zei Dr.-Ing Fetzer (SiemensBosch) tijdens zijn uiteenzetting. De toekomst ligt
bij Lithium als energiedrager, maar er zijn nog
tal van problemen zoals temperatuurbeheersing
en gewichtvermindering. Dr. Harrop (IDTechEx)
legt de vinger op de wonde wanneer hij stelt dat
noodzakelijke en strategische ontwikkelingen zich
concentreren rond samenwerkingsvormen (universiteiten – bedrijven) in enkele landen. Andere
landen schijnen meer tijd nodig te hebben om de
noodzakelijke bundeling van krachten te vertalen
naar een hoger plan van aanpak.
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• Logistics Excellence: Reducing carbon footprint
and cost, solutions or still a dream? - 06 december 2011
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Communicatie
Externe Communicatie
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FEBIAC is in 2011 gestart met een ’FEBIAC policy
newsletter’, een tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief die bestemd is voor onze externe contacten,
voornamelijk dan op beleidsniveau. Het doel van
deze nieuwsbrief is om op een snelle en bevattelijke
manier onze relaties in te lichten over de standpunten
van de federatie, over de acties die wij ondernemen
en over de dossiers die ons bezig houden.
Ook werd begonnen met de publicatie van de
‘Belgian Automotive Monitor’, een overzichtstabel
met al de macro-economische cijfergegevens die van
belang zijn voor onze bedrijven en hun business.
Deze automotive monitor wordt gepresenteerd als
een handig ‘dashboard’.

Saloncommunicatie
In de aanloop naar het Auto- en Motorsalon werden
naast de gebruikelijke persconferentie van begin
december en de persberichten die bij die gelegenheid verdeeld werden, ook gestart met het verzenden van korte nieuwsbrieven voor pers en media.
Hierin vonden de journalisten de jongste nieuwtjes,
de recentste cijfers en feiten over de inschrijvingen en
de voorbereidingen van het Salon, en natuurlijk ook
die kleine anekdotes die de voorbereiding en het
verloop van elk grootschalig evenement kenmerken
en het een menselijk gelaat even.
Voor onze exposanten hadden wij ook een nieuwigheid in petto: een dagelijkse nieuwsflash die elke
ochtend werd uitgestuurd en die veelvuldig werd

gebruikt voor de dagelijkse briefing van de teams
op de stands. Dat was ook de bedoeling: de bezoekersaantallen, de op til zijnde events of belangrijke
bezoeken, het werd netjes dag na dag opgelijst. Een
vleugje humor helpt altijd om het moreel van ‘de troepen’ hoog te houden in deze vermoeiende en stresserende tijd, en kwam dus ook aan bod. Het werd
een gesmaakte nieuwigheid, deze nieuwsflash, die
zeker een herhaling krijgt bij het volgende Salon.

FEBIAC’s visie
De missie van de federatie bestaat er – onder
andere – in om te werken aan een duurzaam
ondernemersklimaat voor onze leden. Het aspect
‘duurzaam’ is in de andere hoofdstukken al meermaals aan bod gekomen, maar ook in dit hoofdstuk
heeft het zijn plaats. Wie duurzaam zegt, die houdt
immers de blik op de toekomst gericht. Daarom
heeft het communicatiedepartement van FEBIAC het
afgelopen jaar een toekomstvisie uitgewerkt over
de mobiliteitsproducten en -diensten die onze sector
creëert, hun technologische ontwikkeling en hun
plaats in ons leven en in onze maatschappij. Deze
visie werd op verscheidene conferenties en lezingen
voorgesteld.
En natuurlijk trachtte onze federatie als vanouds om
ook over dossiers die over het hier en nu handelen
haar stem te laten horen. Mobiliteitsdebatten, causerieën over de vernieuwde autofiscaliteit, verkeersveiligheidsdossiers, ... onze communicatiedienst en de
experts van onze studiediensten lieten zich ook het
afgelopen jaar niet onbetuigd.
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