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Woord van de 
voorzitter

Thierry van Kan
Voorzitter FEBIAC vzw

Beste lezer,

Begin deze maand gaf de OESO inzage in haar jongste tweejaarlijkse 
analyse over België. Dat gaf alvast aanleiding tot enkele sprekende kran-
tenkoppen en pittige artikels. ‘Schaf de fiscale voordelen voor bedrijfs-
wagens af’, klonk het. Wie echter dieper inging op het rapport ontdekte 
een heel wat minder sloganesk pleidooi. De OESO legt zeer terecht de 
vinger op de wonde: het is ontstellend om vast te stellen dat er, ondanks 
de zware filedruk in ons land, nog steeds geen overkoepelend plan is om 
de mobiliteitsproblematiek doeltreffend en met het oog op de toekomst af 
te schaffen. Het verhaal wordt daarmee een stuk coherenter én correcter. 
Bedrijfswagens zijn één stukje van een puzzel die in zijn geheel moet 
worden bezien: dus ook vanuit het oogpunt van de extreem hoge loonkost 
en de beperkte woonmobiliteit in ons land. 

Over rekeningrijden versterkt het rapport mijn visie: rekeningrijden wordt 
in de nabije toekomst sowieso een must om vraag en aanbod te sturen en 
om in te grijpen op  het moment waarop bepaalde verplaatsingen al dan 
niet worden gemaakt. We kunnen dus maar beter geen tijd verliezen en 
op een gecoördineerde manier aan de uitwerking ervan beginnen.   

Tot slot durft de OESO het aan om zich de vraag te stellen hoe het verder 
moet met al dat gratis openbaar vervoer. Moedigt dat geen overconsump-
tie aan? En kunnen die middelen niet beter worden ingezet? Getuige de 
radiostilte hierover, is dat nog een heilig huisje. Maar eerder vroeg dan 
laat zal duidelijk worden dat we elk van de beschikbare vervoermiddelen 
moeten inzetten daar waar zij het best voor geschikt zijn. 
Voor exclusie en elkaar vliegen afvangen is heus geen plaats 
meer. Indien het OESO-rapport ons allen één ding duide-
lijk zou moeten maken, dan is het dat de ernst van onze 
mobiliteitsproblemen er elke partij toe dwingt om samen, 
collegiaal én multimodaal de handschoen op te nemen. 
En dat we sowieso elk van de beschikbare vervoersmodi 
– privé en openbaar, gemotoriseerd of niet – optimaal en 
elkaar versterkend zullen moeten inzetten om onze taak van 
dienstverlening aan de burger en de maatschappij succesvol 
te kunnen blijven vervullen. 
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Bij het verschijnen van dit nummer heeft de 
Vlaamse regering normaliter al de knoop door-
gehakt over hoe zij de overbelaste Brusselse ring 
(R0) wil vlottrekken. Verscheidene scenario’s lig-
gen ter tafel, maar de grootste kanshebber is wel-
licht een verbreding van de bestaande ring. 

Meer bepaald zouden langs het huidige ringtracé - 
waar eigenlijk vooral doorgaand verkeer thuishoort 
- parallelle wegen aangelegd worden die het lokale 
bestemmingsverkeer moeten bedienen. Door beide 
types verkeerstromen beter te scheiden, wordt  het 
aantal weefbewegingen beperkt, wat zal zorgen 
voor vlotter, maar vooral ook veiliger verkeer.

Niemand twijfelt er nog aan dat er actie moet 
ondernomen om het verkeersinfarct rond Brussel 
aan te pakken, net zoals dit in Antwerpen nodig 
is. Naast de capaciteitsuitbreiding via infrastruc-
turele ingrepen, zal echter ook moeten gewerkt 
worden aan een betere sturing van onze mobi-
liteit, mét inzet van alle vervoermodi. Einddoel 
moet een betere doorstroming zijn, verhoogde 
verkeersveiligheid en een minimale impact op 
mens en milieu. 

Aanzuigeffect niet per se proble-
matisch  

Alle beschikbare onderzoeken geven aan dat 
een capaciteitsuitbreiding van de ring zal leiden 
tot een betere doorstroming en minder congestie. 
Tegelijk waarschuwen sommigen voor de gevaren 
van het aanzuigeffect die deze verbetering met 
zich zal brengen. De vraag is of dergelijk aan-
zuigeffect problematisch is?

Immers, als een pas verbeterde ring meteen meer 
verkeer aantrekt, dan was het wellicht hoognodig 
dat de capaciteit werd opgevoerd. Dit betekent 
immers dat die zogezegde nieuwe stromen al 
elders in het netwerk zaten, vaak in de vorm van 
sluipverkeer op het onderliggende netwerk, met alle 
lokale overlast van dien. Het aanzuigen en kanali-
seren van verkeer daar waar het hoort en waar het 
beter gestuurd kan worden, is duidelijk een winst. 
Het is trouwens vreemd dat het aanzuigeffect enkel 
wordt ingeroepen als argument tegen een capaci-
teitsuitbreiding van de ring. Elk transportsysteem is 
eraan onderhevig. Gratis of goedkoop openbaar 
vervoer zuigt ook meer gebruikers aan. 

INFO MEI 2013

Ring rond Brussel : 
extra capaciteit voor vlotter,

veiliger en multimodaal verkeer
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Dit zijn dan veelal mensen die voordien te voet 
of met de fiets gingen. Er is in dergelijk scenario 
slechts in beperkte mate een overstap van automo-
bilisten naar het openbaar vervoer. 

En het klimaatbeleid? 

Anderen stellen op hun beurt dat de CO2-uitstoot 
mogelijks op lange termijn zou toenemen door een 
uitbreiding van de ring. Nochtans is algemeen gewe-
ten dat congestieverkeer een veel hogere uitstoot kent 
dan vlot verkeer. Bij een snelheid onder de 20 km/u 
verdubbelt de CO2-uitstoot zelfs. Door niets te doen, 
blijft de CO2-uitstoot hoog en zal extra verkeer de 
congestie verder doen groeien. Waardoor ook de 
CO2-uitstoot sterk toeneemt. Infrastructuurbeslissing
en dienen in de eerste plaats onderbouwd te wor-
den vanuit de behoefte aan mobiliteit. Het aspect 

klimaatproblematiek is ongetwijfeld belangrijk, 
maar het is niet het enige element dat moet mee-
genomen worden in de kosten-batenanalyse van 
een project. 

Dynamisch wegbeheer

Enkel de capaciteit van de ring verhogen, zal 
natuurlijk niet volstaan. De bestaande capaciteit 
beter benutten, zal ook zijn vruchten afwerpen. Dat 
is wat Vlaams mobiliteitsminister Hilde Crevits heeft 
gerealiseerd in 2011 met het invoeren van de eerste 
spitsstrook in ons land op de E313 tussen de R1 en 
Ranst. Deze spitsstrook is een pechstrook die tijdelijk 
wordt opengesteld voor het verkeer op weekdagen 
tussen 15u en 20u. De resultaten van de ingreep zijn 
tastbaar en erg bemoedigend. Tegenover 2010 is:

de reistijd met gemiddeld 12 minuten vermin-
derd (voornamelijk op het traject E17-R1);
de filelengte met 30 tot 45 minuten afgenomen 
tijdens de avondspits (vooral op het traject 
E17-R1 buitenring); 
het aantal voertuigverliesuren - zoals was inge-
schat - met 25% gedaald op de Antwerpse 
buitenring naar de E313; 

•

•

•

“Een capaciteitsuitbreiding van 
de ring zal leiden tot minder 

congestie en minder ongevallen.”
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RING ROND BRUSSEL: VLOTTER ÉN VEILIGER VIA EXTRA CAPACITEIT

Philip Naert
Adviseur Governmental Affairs

Michel Martens
Directeur Research & Public Policy

het verkeersvolume op de E313 globaal toe-
genomen t.o.v. de referentieperiode, zowel 
op de momenten dat de spitsstrook wordt 
opengesteld als daarbuiten. Maar tegelijk is 
het sluipverkeer op het onderliggende netwerk 
teruggedrongen. Het gaat dan over verkeer 
dat zich voorheen meer op het onderliggend 
wegennet bevond, alsook verkeer over korte 
afstand naar de uitrit Wommelgem; 
Het totale netto-effect op het Antwerpse hoofd-
wegennet is een daling van de voertuigverlie-
suren met 14%.

Gelet op deze gunstige effecten, moedigt FEBIAC 
Vlaams minister Crevits aan om verder in te zet-
ten op  dynamisch wegbeheer en vraagt ze een 
snelle oplevering van andere spitsstroken op de 
autosnelwegen in Vlaanderen, met name op de 
E19 van Antwerpen-Noord tot St.-Job-in-‘t-Goor en 
op de E40 van Sterrebeek tot Holsbeek.

Géén slimme kilometerheffing...

Naast infrastructurele maatregelen, moet ook het 
gedrag van de weggebruiker gestuurd worden met 
als hoofddoel het ‘recreatieve’ verkeer te ontmoedi-
gen tijdens de spits. Een slimme kilometerheffing kan 
hiertoe een instrument zijn. Maar enkel indien die hef-
fing in de plaats komt van alle nu bestaande verkeers-
belastingen, indien zij varieert volgens tijd, plaats en 
milieukenmerken van het voertuig én indien compen-
saties voorzien worden voor diegenen die niet anders 
kunnen dan zich tijdens de spits te verplaatsen. 

De slimme kilometerheffing kan evenmin los gezien 
worden van een aanbod aan volwaardige alternatie-
ven voor autogebruik op spitsmomenten en -locaties. 
Telewerk is er een van en moet verder gestimuleerd 
worden: het laat werknemers immers toe om plaats- 
en tijdonafhankelijk te werken en dus de spits te 
mijden. Voor wie telewerken geen optie is, moeten 
vervoeralternatieven voorzien worden.

•

•

... zonder multimodale alternatieven

Daarmee komt de uitbouw van het GEN mét 
bijhorende autoparkings, maar ook een fietsrou-
tenetwerk in en rond Brussel om de hoek kijken. 
Brussel en zijn hinterland moeten verder ontsloten 
worden via het openbaar vervoer. Het GEN laat 
te lang op zich wachten, maar is onmisbaar 
in de ontsluiting van de betrokken regio en als 
alternatief voor het rekeningrijden. Hierin is een 
ruim aanbod van GEN-parkings en van overstap-
parkings rond Brussel cruciaal voor het succes van 
zowel rekeningrijden als het GEN. 

Tot slot moet er meer kunnen gefietst worden naar, 
in en rond Brussel, zowel recreatief als functioneel. 
Voor de fietser is het niet evident om vandaag van-
uit de rand Brussel veilig en comfortabel binnen te 
rijden. Vandaar onze oproep om fietscorridors naar 
de hoofdstad te voorzien, die ingepast worden in 
een fietspadennetwerk voor de ganse regio. 

Dit zou een realisatie zijn van de co-modaliteitsvisie 
waar FEBIAC op hamert: zorgen voor een ruime 
keuze van op elkaar aansluitende vervoermodi die 
aantrekkelijk en betaalbaar zijn zodat men voor 
elke verplaatsing de keuze heeft over de meest effi-
ciënte (combinatie van) vervoersmodi. 

Mobiliteitsverbeterende maatregelen zijn dus 
sowieso een én-én verhaal, en zo is het ook met 
de aanpak van de problematiek van de Brusselse 
ring. Overheden moeten inzetten op verschillende 
pistes tegelijk. Er is geen alternatief, willen we de 
groeiende mobiliteitsvraag het hoofd bieden.
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De motorcrosssport leeft sterk in België. Het blijft de 
enige sporttak waarin België liefst 15 wereldkam-
pioenen heeft. Nochtans wordt het draagvlak bij 
het grote publiek kleiner en dit ondanks de talrijke 
inspanningen van de sector (federaties, industrie, 
rijders, organisatoren) om de hinder zoveel mogelijk 
te beperken. Nu er nog amper trainingscircuits over 
zijn slechts 3 van de ooit meer dan 100 permanente 
motorcrossterreinen -, is de sport in gevaar. In 2009 
ging de werkgroep ‘Red de Motorcross’ van start 
naar aanleiding van de zoveelste sluiting van een 
trainingscircuit, dat van Neeroeteren. De werkgroep 
krijgt de actieve medewerking van de federaties, de 
industrie en de ex-wereldkampioenen Eric Geboers, 
Stefan Everts en Joël Smets, samen met een aantal 
gemotiveerde vrijwilligers. Alle actoren blijven op hun 
honger zitten wanneer het gaat over de trainingsfaci-
liteiten, ondanks de aangetoonde behoefte hieraan. 

Duidelijke behoefte, nood aan 
beslissingen van de Vlaamse 
Regering
 
In 2001 gaf de Vlaamse Regering een onderzoeksop-
dracht aan WES om de behoefte aan permante oefen-
terreinen in kaart te brengen. Uit de studie bleek dat in 
elke provincie minstens een terrein zou moeten komen 
en dat er in totaal behoefte is aan 12 à 15 locaties. 

De Vlaamse Regering erkende in haar beslissing 
van 19 juli 2002 (VR/2002/1907/DOC_0627Bis) 
deze behoefte en gaf de opdracht aan de provinciale 
overheden om, aan de hand van een zoekzo-
nekaart, te onderzoeken waar multifunctionele 
terreinen voor gemotoriseerde sporten zouden 
kunnen worden aangelegd. De provincies heb-
ben intussen in verschillende rondes hun werk 
gedaan, maar tot op heden zijn er geen nieuwe 
omlopen gecreëerd. En dit ondanks de moge-
lijkheid om de zoekzones uit te breiden naar 
militaire domeinen en havengebieden. Al te vaak 
wordt er geschermd met de noodzaak aan een 
“maatschappelijk draagvlak” dat in Vlaanderen 
wel meer projecten lam legt (cfr. de creatie van 
windmolenparken). Het blijft een eeuwig gevecht 
tussen de provincies en de gemeentebesturen; 
aangevoerd door lokale actiecomités. Tegen eind 
april 2013 moeten de provincies opnieuw een 
overzicht van mogelijke locaties bij het Kabinet 
voor Ruimtelijk Ordening indienen, voor verder 
bilateraal overleg met de Kabinetten Sport en 
Leefmilieu. Na meer dan 10 jaar vragen we met 
klem aan de Vlaamse Regering om eindelijk een 
standpunt te durven innemen en knopen door te 
hakken door de locaties vanuit het Gewest vast te 
leggen zodat de trainings- en wedstrijdfaciliteiten 
eindelijk kunnen gecreëerd worden. 

INFO MEI 2013

Vlaams Besluit inzake terreinen 
voor gemotoriseerde sporten 

blijft dode letter
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Milieuinspanningen van de sector

De werkgroep ‘Red de Motorcross’ wil duidelijk 
maken dat de sector zich wel degelijk bewust 
is van de milieuproblematiek en al jarenlang 
belangrijke inspanningen doet om de impact van 
de motorcross op het leefmilieu te beperken:

Op initiatief van de sector werden in 10 jaar tijd 
de geluidslimieten met liefst 8 decibel verlaagd; 
Een nieuwe methode voor de geluidsmeting werd 
in gebruik genomen om rekening te houden met 
de geluidsoverlast op een langere afstand. De 
industrie was dan ook verplicht om de motoren 
aan te passen; 
De specifieke milieucommissie van de natio-
nale federatie (BMB) kijkt al 12 jaar toe op een 
milieucode die organisatoren, rijders en publiek 
moeten respecteren, met normen inzake afval-
verwerking, plaatsing van de geluidsinstallatie, 
sanitaire voorzieningen, enz.; 
De rijders moeten een specifieke olieabsorberen-
de mat gebruiken wanneer ze aan de machine 
werken.

De motorcrosssector werkt actief aan een duurzame 
sport in een duurzame maatschappij. 

•

•

•

•

Onder aanvoering van onze grote tenoren uit de 
motorcross, werd op het Auto- en Motorsalon 2012 
het officiële startschot geven van de “CO2-boom-
plantactie”. Deze bomen zullen de CO2-uitstoot van 
onze sport compenseren. Er werden zowel op het 
Auto- en Motorsalon als tijdens diverse motorcrosswed-
strijden in totaal 2.500 “CO2-bomen” verkocht. Het 
eerste deel van deze bomen werd intussen ook effec-
tief aangeplant, onder het motto: ‘Motocross for Zero 
CO2’. Na een lange zoektocht werd een oplossing 
gevonden dankzij de medewerking van de vereniging 
Bos+. Via de 10 Miljoen Bomen-campagne kunnen wij 
1 hectare nieuw bos aanplanten in het stadsrandbos 
van Oostende. In maart 2013 hebben Stefan Everts 
en zijn zoontje Liam de eerste bomen geplant, met de 
steun van onze andere grote kampioenen zoals Eric 
Geboers (woordvoerder van de werkgroep Red de 
Motorcross), Joël Smets en Steve Ramon. 

Voor bijkomende informatie: 
www.motorcrossco2bos.be 
www.reddemotorcross.be 

Stijn Vancuyck
Adviseur Tweewielers
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Verkeersveiligheid en ICT: 
verrassend verbonden

Aandacht voor verkeersveiligheid is net zo oud als 
de auto zelf. En in de loop der jaren is veiligheid 
steeds hoger komen te staan op het prioriteitenlijstje 
van elke autoconstructeur. Maar gaandeweg werd 
de uitdaging ook steeds complexer. Vandaag kan 
veilig verkeer niet meer los worden gezien van 
zowel de autoconstructeurs, de infrastructuurbeheer-
ders en natuurlijk de weggebruikers zelf. Maar toch 
wordt veilig verkeer nog vaak gelijk gesteld met 
‘veilige auto’s’. Dat beeld moet met het oog op de 
toekomst nodig bijgesteld worden. 

Een verleden van botsbestendig-
heid 
 
Dat veilig verkeer vaak nog louter wordt geassocieerd 
met veilige voertuigen, is voor een stuk begrijpelijk. De 
campagnes betreffende bijvoorbeeld de veiligheids-
gordel en het dragen ervan, kregen vanaf midden de 
jaren ‘50 veel aandacht en zichtbaarheid. Toen twintig 
jaar later, in 1976, het dragen van de gordel voorin 
verplicht werd, daalde het aantal verkeersdoden en 
zwaar gewonden snel en spectaculair met zo’n 15%.

Met dezelfde gedachtengang voorzag men de 
auto’s van botsbestendige bumpers en stevig 
plaatwerk om op die manier de inzittenden nog 
beter te beschermen.

Tot pakweg begin jaren ‘80, werd op die manier min-
stens de perceptie gecreëerd dat veiligheid synoniem 
was met ‘stevige’ auto’s en dat verkeersveiligheid dus 
een zaak was van en voor de voertuigconstructeurs...

Ongevalstatistieken uit die periode maken dui-
delijk dat er inderdaad beterschap is voor wat 
betreft de chauffeur en zijn passagiers maar dat 
het aandeel van ‘overige weggebruikers’ zoals 
fietsers en voetgangers bij de verkeersslachtof-
fers nauwelijks afnam. De piste van passieve 
veiligheidsmaatregelen, namelijk de gevolgen 
van een ongeval beperken voor de inzittenden 
van het voertuig, was in eerste instantie dus voor 
de hand liggend. Maar ze bleek niet afdoend 
toen in de ongevalscijfers het aandeel inzittenden 
gelijk werd aan het aandeel ‘overige wegge-
bruikers’. Ook de doelstellingen die de Europese 
Commissie oplegt om het aantal verkeersslachtof-
fers drastisch en blijvend te beperken, vragen om 
een fundamenteel andere aanpak. 

Bovendien maken andere factoren, zoals de 
strenge CO2- en verbruiksnormen, het niet langer 
mogelijk om ‘een auto als een tank’ te bouwen. 

“De doelstellingen die de 
Europese Commissie oplegt om 
het aantal verkeersslachtoffers 

drastisch en blijvend te beperken, 
vragen om een fundamenteel 

andere aanpak.”
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Voorkomen is beter dan gene-
zen...

... en dus kreeg actieve veiligheid mettertijd meer 
en meer aandacht. Het best gekende voorbeeld 
hiervan is wellicht het standaard uitrusten van 
auto’s met ABS. En vandaag zitten we volop in 
de fase waarin ook stabiliteitscontrole (ESC of ESP 
genoemd) veralgemeend wordt. 

Daarmee houdt het natuurlijk niet op. Sinds enke-
le jaren worden camera’s en radars toegevoegd 
aan het arsenaal van hulpmiddelen. De informatie 
hiervan wordt gebundeld, ‘geïnterpreteerd’ en 
vervolgens omgezet naar een corrigerende actie 
met als doel een gevaarlijke verkeerssituatie te 
voorkomen. Hier denken we aan systemen die 
de bestuurder helpen bij het afstand houden, die 
noodstops tijdig inzetten en en die soelaas bieden 
bij slechte zicht (zie ook kaderstukje).

U merkt het, vandaag zijn heel wat auto’s al 
uitgerust met systemen die ingrijpen in de rijtaak. 
Die piste tot verhoging van de actieve veiligheid 
is vanzelfsprekend uiterst belangrijk en biedt heel 
wat potentieel, maar stelt toch ook problemen en 
vragen. De belangrijkste is: geven we het stuur uit 
handen van de chauffeur? Neemt de technologie 
het over? Wat als de techniek verkeerd interpre-
teert of in de fout gaat? Wie is dan verantwoorde-
lijk? Dat zijn vragen waar niet licht over gegaan 
kan worden. 

De toekomst: informatieuitwis-
seling tussen voertuigen en met 
de infrastructuur  

Net zoals de fysica haar grenzen kent om de 
veiligheid van de inzittenden van een voertuig te 
verhogen, is er ook een limiet aan het vermogen 
om verkeerssituaties en mogelijke gevaren te 
interpreteren uitgaande van informatie die door 
één voertuig verzameld wordt. Om, met andere 

woorden, een potentieel gevaarlijke verkeerssitu-
atie goed en vooral tijdig in te schatten is veel 
meer informatie nodig dan één voertuig en zijn 
chauffeur kunnen verzamelen en verwerken.

Een groot deel van die beperking is het gevolg 
van het feit dat corrigerende acties vandaag 
genomen moeten worden op basis van informatie 
op één welbepaalde plaats of perspectief. Een 
voorbeeld: de radar onder de motorkap detec-
teert een zeer snel kleiner wordende tussenaf-
stand tot de voorligger en activeert een noodstop. 
Dat is goed, maar misschien had de voorligger al 
eerder een waarschuwingssignaal kunnen uitzen-
den naar het achteropkomende verkeer om extra 
tijd en dus veiligheidsmarge te winnen. 

Gezien de complexiteit van het verkeer wint de 
interpretatie ervan immers aan nauwkeurigheid 
wanneer de informatie van meerdere weggebrui-
kers onderling gecommuniceerd wordt. Dat is een 
belangrijk aspect van de toekomst van actieve 
veiligheid. Deze communicatie tussen voertuigen 
kan verder uitgebreid worden met GPS-data en 
met informatie van de weginfrastructuur zoals 
verkeersborden, verkeerslichten, wegwerkzaam-
heden en verkeersstromen. Het is immers interes-
santer dat jouw voertuig vooraf wéét dat er een 
gevaarlijke toeknijpende bocht aankomt, dan dat 
het voertuig in de bocht zelf het ESP-systeem moet 
activeren om de wagen op de baan te houden.

“De communicatie tussen voertuigen 
kan verder uitgebreid worden met  
GPS-data en met informatie van de 

weginfrastructuur zoals verkeersborden, 
verkeerslichten, wegwerkzaamheden 

en verkeersstromen.”
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VERKEERSVEILIGHEID EN ICT: VERRASSEND VERBONDEN

Precies deze elementen maken deel uit van het 
toekomstbeeld: laten we de voertuigen en de 
weggebruikers in het algemeen met elkaar in 
communicatie brengen. Op die manier worden 
gegevens feitelijk en ogenblikkelijk overgebracht 
en uitgewisseld en moeten we niet voortgaan op 
de interpretatie van ‘lokale’ data, die per definitie 
onvolledig is.

Tot slot biedt dergelijke voertuig-naar-voertuig en 
voertuig-naar-infrastructuur (V2V en V2I) communi-

catie nog meer voordelen, onder andere op vlak 
van milieu en mobiliteit. Ik wordt bijvoorbeeld 
geïnformeerd en aangezet om even wat snelheid 
te minderen, zodat ik bij het aankomende kruis-
punt het licht op groen vind. Of nog: ik wordt 
niet enkel geïnformeerd over een ernstige file op 
mijn traject, maar ik krijg meteen ook informatie 
over beschikbare parkeergelegenheid aan het 
station en de alternatieve route via het openbaar 
vervoer.... 

Veiligheidstechnologie in evolutie

Geavanceerde systemen die de chauffeur ondersteunen (Advanced Driver Assistant Systems : ADAS) 
maken gebruik van verscheidene sensoren om voetgangers te onderscheiden van andere voertuigen 
en verkeersborden. Recente radartechnologie (77 GHz) onderscheidt objecten 3 maal beter en meet 
snelheid van voertuigen 5 maal nauwkeuriger dan de huidige radars (25 GHz). Aangevuld met 
camera’s en beeldverwerking vullen ze verschillende taken in die sinds kort beschikbaar zijn op 
voertuigen uit het middensegment. Voor noodremsystemen en rijstrookcontrole is Europese regelge-
ving al voorhanden. Beide worden trouwens verplicht verplicht vanaf 2014 voor voertuigen van meer 
dan 3,5T. Andere ondersteunende systemen zoals waarschuwing van te snel opkomend verkeer en 
herkenning van voetgangers bij duisternis of mist zullen deel uitmaken van de EuroNCAP veiligheids-
waardering vanaf 2015. ADAS of “onzichtbare co-piloten” zijn essentieel in het streven naar minder 
ongevallen en het bereiken van het GoForZero-doel !

Steven Soens
Adviseur Automotive Suppliers & Technisch Comité

INFO MAI 2013
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Genormaliseerd verbruik 
vs. reëel verbruik:

de theorie en de praktijk

Wanneer u onlangs nog eens de showroom van 
een garage bezocht hebt, hebt u ongetwijfeld de 
CO2-gegevens bekeken van de auto waarop u uw 
oog had laten vallen. In tijden van milieubewust-
zijn en crisis is het verbruik immers meer dan ooit 
een criterium bij de keuze van een auto. 

Geregeld krijgt de auto-industrie vragen over de ver-
bruikcijfers die ze bekendmaakt, omdat die volgens 
sommigen almaar verder van de werkelijkheid af 
staan. Onlangs nog beweerde de NGO ‘Transport 
& Environment’ op basis van een studie dat de 
autoconstructeurs de tests die voor de homologatie 
van de auto’s afgenomen worden, manipuleren. Een 
bewering die ruime weerklank vond in zowel de 
algemene als gespecialiseerde pers. 

Als één zaak echter vast staat, dan is het wel dat 
de constructeurs zich aan heel strenge voorschrif-
ten moeten houden. Toch kan het dat bepaalde 
van die voorschriften niet voldoende mee geëvo-
lueerd zijn met de technologische ontwikkelingen 
van de sector ...

Testprocedure

Elk type van voertuig moet aan een goedkeurings-
procedure voldoen, voor het op de markt komt. 

Die procedure omvat tests op testbanken in labo-
ratoria om het gemiddelde verbruik te berekenen. 
Met het oog daarop wordt de auto sinds de jaren 
1970 aan een standaardcyclus onderworpen. De 
huidige cyclus, de NEDC (New European Driving 
Cycle), is een combinatie van de UDC- en de 
EUDC-cyclus (EUDC: Extra Urban Driving Cycle) 
en wordt op de grafiek hieronder weergegeven. 
De cyclus bestaat uit een reeks van min of meer 
lange acceleraties en rembewegingen waarbij 
een sensor ter hoogte van de uitlaat permanent 
de emissies meet.
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GENORMALISEERD VERBRUIK VS. REËEL VERBRUIK

De ontwikkeling van deze test steunde op 3 prin-
cipes:

Een objectieve basis voor een wetenschappe-
lijke vergelijking vastleggen;
De gemiddelde verkeersomstandigheden van 
de belangrijkste grote Europese steden op dat 
moment simuleren;
De vooruitgang en de evolutie tussen de ver-
schillende merken en modellen meten. 

De goedkeuringsprocedure beschrijft ook in detail 
de voorwaarden die nageleefd moeten worden, 
alsook de toegelaten parameters om dergelijke tests 
uit te voeren, met inbegrip van de supervisie door 
een daarvoor erkende en onafhankelijke instelling. 
Die instelling heeft dus tot taak om te controleren of 
alle parameters gerespecteerd worden.  

Omdat verscheidene van die parameters een 
belangrijke invloed hebben, in de ene of andere 
richting, maken alle constructeurs er binnen de 
toegelaten limieten gebruik van om hun resul-
taten te optimaliseren. De emissies van CO2 en 
van andere vervuilende stoffen dienen immers 
als basis om de autobelasting te berekenen en 
betekenen dus een concurrentievoordeel voor de 
merken en modellen die de beste resultaten kun-
nen voorleggen (en daardoor alle aandacht op 
zich trekken). En ook al werd die test geregeld 
aangepast, toch moeten we vaststellen dat de ver-
schillen tussen het genormaliseerde en het reële 
verbruik significant blijven.  

Op de weg

De testcyclus vereenvoudigt uiteraard de werkelijk-
heid. Hij wordt verondersteld het gebruik te simule-
ren dat een gemiddelde Europese automobilist van 
zijn auto zou kunnen maken. Het ligt echter voor 
de hand dat de omstandigheden niet voor iedereen 
en niet overal identiek zijn, verre van zelfs. En dat 
is een van de redenen waarom de waarden op de 
weg verschillen van die in de simulaties.  

•

•

•

Het klimaat, het reliëf, de verkeersdichtheid, het type 
van weg, de bijkomende aerodynamische weer-
stand, het totale gewicht, de afgelegde afstand ... 
het zijn allemaal factoren waardoor het verbruik van 
bestuurder tot bestuurder verschilt. Het onderhoud 
van de auto en de geregelde controle van de ban-
denspanning spelen eveneens een belangrijke rol. 

Maar zelfs in het meest gunstige geval hebben die 
factoren geen invloed als de bestuurder zijn rijstijl 
niet aanpast. Wie daarentegen de principes van 
milieuvriendelijk rijden toepast, kan echter wel 
zijn verbruik met 8 à 15% verminderen. 

Nog beter doen

Een genormaliseerde test is nodig om een objec-
tief oordeel te kunnen vellen en om over een 
vergelijkingsbasis te beschikken. Daarom werkt 
de auto-industrie volop mee met de experts en de 
bevoegde overheden om een nieuwe, internationaal 
erkende cyclus te ontwikkelen. Een cyclus die de 
werkelijkheid beter weerspiegelt en waarin minder 
ruimte voor flexibiliteit is. Het gaat om de WLTP-
cyclus (Worldwide harmonized Light vehicles Test 
Procedures).

“Het klimaat, het reliëf, de verkeers-
dichtheid, het type van weg, 

de bijkomende aerodynamische 
weerstand, het totale gewicht, 
de afgelegde afstand ... het zijn 

allemaal factoren waardoor het verbruik 
van bestuurder tot bestuurder 

verschilt.”
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Dankzij de inspanningen van de sector is men er al 
in geslaagd om de vooropgestelde daling van de  
CO2-uitstoot te halen. Voor 2020 bedraagt de doel-
stelling op dat vlak 95 gram CO2/km. We hopen 
dat deze test zo snel mogelijk helemaal uitgewerkt 
zal zijn, zodat we doelstellingen op langere termijn 
(na 2020) kunnen vastleggen en we een duidelijker 
uitgangspunt hebben om toekomststrategieën te 
bepalen. Toch lijkt het al vast te staan dat waarden 
lager dan 95 gram CO2/km niet haalbaar zijn met 
de conventionele technologieën.

Zoals heel wat andere verbruiksgoederen kan een 
auto net zo goed uitstekende als barslechte resulta-
ten opleveren. En dat hangt alleen maar af van het 
gebruik dat men ervan maakt. Het eindresultaat ligt 
altijd in de handen van de bestuurder. 

Jean-Paul Heine
Adviseur Milieu

INFO MEI 2013
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De Duitse stad Leipzig organiseert in juli de 42e 
editie van Worldskills. Deze mondiale wedstrijd 
voor manuele en technische beroepen kan naar 
goede gewoonte rekenen op de deelname van een 
Belgisch delegatie die voor het tweede jaar op rij 
gesponsord wordt door onze federatie.

Begin oktober werd op het circuit van Spa-
Francorchamps drie dagen lang de spannende 
wedstrijd Euroskills 2012 georganiseerd. Als spon-
sor van de Belgische kandidaat in de categorie 
‘autotechniek’, leverde FEBIAC een bijdrage aan 
het slagen van dit evenement dat volledig in het 
teken staat vakmanschap, kennis en knowhow. De 
Belgische delegatie bleek bovendien bijzonder suc-
cesvol met een oogst van maar liefst 12 medailles, 
waaronder een bronzen medaille voor onze verte-
genwoordiger in de categorie ‘autotechniek’. Een 
unieke prestatie voor een Belgisch team.

FEBIAC zal in juli voor het tweede opeenvolgende 
jaar optreden als officiële partner van Skills Belgium 
(de structuur rond het Belgische team) in de cate-
gorie ‘autotechniek’. Zoals gebruikelijk in oneven 
jaren, zal de wedstrijd in 2013 niet beperkt blij-
ven tot Europa maar plaatsvinden op mondiaal 
niveau. Daar waar Euroskills zich omschrijft als 
een Europees Kampioenschap voor manuele en 
technische beroepen, zijn de Worldskills-wedstrijden 
zowat de Olympische Spelen in het genre. 

De Wordskills 2013 worden gehouden in de ach-
tertuin van de Duitse bondskanselier Angela Merkel 
en bieden meer dan ooit een unieke showcase voor 
een brede waaier manuele en technische beroepen 
en opleidingen, gekoppeld aan een spannende 
competitie waarin de beste deelnemers uit alle uit-
hoeken van de wereld (als een wereldbol al hoeken 
heeft tenminste) de degens kruisen.

Om het Belgisch nationaal team de beste kans te 
geven om te schitteren op Duitse bodem, werden 
begin dit jaar landelijke selectieproeven georga-
niseerd om de kandidaten te kiezen die ons land 
zullen vertegenwoordigen en het gaan opnemen 
tegen uiterst sterke concurrentie uit de andere deel-
nemende landen.

Eind februari werden in Charleroi de medailles 
voor deze selectiewedstrijden uitgereikt, en werd 
de samenstelling van het Belgische team bekendge-
maakt dat in juli onze nationale kleuren zal verdedi-
gen in Leipzig. Onder de 15 jonge deelnemers van 
de Belgische delegatie bevindt zich Laurent Tuzzi, 
onze kandidaat in de categorie ‘autotechniek’. Deze 
20-jarige jongeman uit Edingen in de provincie 
Henegouwen volgt momenteel een opleiding in het 
‘Espace Formation PME’ van Brussel, aangevuld met 
speciale lessen in het kader van zijn deelname aan 
Worldskills 2013. Deze extra voorbereidingscursus 
zal ongetwijfeld zijn nut bewijzen in de bikkelharde 

INFO MEI 2013

Worldskills 2013: FEBIAC partner 
van het Belgische team
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strijd tegen concurrenten uit heel Europa, Noord- 
en Zuid-Amerika, Afrika, Oceanië en Azië, waar 
de Skills-wedstrijden bijzonder serieus worden 
genomen en een heel jaar lang intensief worden 
voorbereid.

Worldskills opnieuw naar 
België?

Francorchamps ontving enkele maanden geleden 
als eerste Belgische stad de Euroskills-wedstrijd. 
Maar België was in het verleden ook al tot twee 
keer toe het gastland voor het wereldkampioen-
schap voor beroepen (Brussel 1958 en 1969). En 
zoals het spreekwoord zegt: ‘Al het goede komt 
in drieën’. Met die gedachte in het achterhoofd, 
liet de nieuwe burgemeester van Charleroi tijdens 

de presentatie van het Belgische team weten 
dat zijn stad de intentie heeft om zich officieel 
kandidaat te stellen voor de organisatie van 
de Worldskills-wedstrijd in 2019. Mocht deze 
kandidatuur positief worden onthaald door het 
organisatiecomité van het Skills-evenement, dan 
betekent dit uitstekend nieuws voor alle sectoren 
met manuele en technische beroepen, waarvan 
wij uiteraard ook zelf deel uitmaken.

Meer info: 
www.skillsbelgium.be 
www.worldskillsleipzig2013.com 

Christophe Dubon
Adviseur PR & Imago
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Terugblik op een uitermate 
succesvol Salon 

Met meer dan 385.000 bezoekers, een absoluut 
record voor een editie gehouden in een onpaar jaar, 
overtrof de 91ste editie van het Autosalon van Brussel 
dat in januari plaatsvond in Brussels Expo zelfs de 
meest optimistische verwachtingen.

Maar cijfers alleen zeggen natuurlijk niet alles. 
Om een betere kijk te krijgen op de positieve en 
minder geslaagde aspecten van dit evenement en 
te peilen naar het comfort en de ervaringen van 
de bezoekers, organiseerde FEBIAC een groot-
schalige tevredenheidsenquête tijdens het Salon. 
Het resultaat is ondubbelzinnig: het Salon 2013 
kon niet alleen rekenen op een ongekend aantal 
bezoekers, maar scoort ook bijzonder hoog qua 
waarderingscijfers. Een woordje uitleg ...

Bezoekersprofiel

De tevredenheidsenquête gehouden onder 2.432 
bezoekers aan het Salon 2013, maakt het mogelijk 
om in de eerste plaats een profiel op te stellen van 
de mensen die ons evenement bezoeken. Nauwelijks 
verrassend is de massale oververtegenwoordiging van 

mannelijke bezoekers (86%), met een licht overwicht 
van Nederlandstaligen (63,8% tegenover 36,2% 
Franstaligen). De meeste bezoekers behoren tot de 
leeftijdscategorie tussen 36 en 55 jaar (49,3%), terwijl 
32,2% van de ondervraagden jonger is dan 35. Op 
de vraag naar het waarom van hun bezoek, geeft 
88,2% van de respondenten als voornaamste reden 
het ontdekken van nieuwe automodellen, gevolgd door 
de motoren (34,5%), lichte bedrijfsvoertuigen (17,9%) 
en fietsen (10,1%). Daarnaast verklaart 12,6% van 
de bezoekers naar het Salon te zijn afgezakt met de 
bedoeling om een voertuig aan te kopen, 16,6% is 
gekomen om informatie in te winnen en prijzen te 
vergelijken, terwijl 8,4% laat weten onder andere 
op zoek te zijn naar mogelijke kortingen. Ten slotte, 
is de tijd die de gemiddelde bezoeker doorbrengt 
op het Salon dezelfde gebleven als in 2012, name-
lijk 5u 12min.

Positieve balans

Net als in 2011, scoort ook deze editie van het Salon 
uitstekend op het vlak van tevredenheid (7,6/10). Dit 
wordt verder bevestigd door het feit dat een grote 
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meerderheid van de bezoekers (7,7/10) ver-
klaart het Salon te zullen aanbevelen bij vrienden 
en kennissen. De kwaliteitsvolle tentoonstellings-
ruimten gekoppeld aan de talrijke animaties en 
activiteiten, vielen bijzonder in de smaak bij de 
bezoekers. De E-card, de 4x4-piste, de Dream 
Car for Wishes-tentoonstelling en de motorshows 
in het bijzonder kenden een waanzinnig succes. 
De tentoonstellingen rond de lichte luchtvaart en 
merchandising, evenals de Fiets & Zo-ruimte zijn 
echter duidelijk voor verbetering vatbaar.

Focus op 2014

De editie 2013 was nog maar amper afgelopen, 
of ons organisatieteam was weeral volop in de 
weer met de voorbereidingen voor het Salon van 
volgend jaar dat zal plaatsvinden van donderdag 
16 tot zondag 26 januari (datum onder voorbe-
houd). 

Meteen de 92ste editie van de International 
Motorshow Brussels. De persdag en gala-avond 
zijn voorzien op dinsdag 14 januari, terwijl de 

dag die is voorbehouden voor professionals uit 
de autosector zal plaatsvinden op woensdag 
15 januari. Verder zijn er drie avondopeningen 
(nocturnes) gepland op donderdag 17, maandag 20 
en donderdag 24 januari.

De in januari geopende speciale exporuimte voor 
fietsen zal ook volgend jaar weer van de partij 
zijn, net als een nieuwe tijdelijke tentoonstelling 
en een ruimte geïnspireerd op het Dream Cars-
concept die volledig gewijd zal zijn aan toeris-
mewagens.

Het aftellen is officieel begonnen, afspraak op de 
Heizel in januari 2014!

Pierre Lalmand
Directeur-generaal Salon
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FEBIAC Academy, een rijk aanbod 
aan opleidingen en lezingen

FEBIAC Academy vertegenwoordigt de ‘academi-
sche’ pool van onze beroepsfederatie. De opleiding 
Advanced Automotive Management is met de jaren 
uitgegroeid tot dé referentie in de automobielbran-
che, en daarnaast wordt het aanbod aan oplei-
dingen en lezingen mettertijd uitgebreider en meer 
divers. Mocht u nog niet de gelegenheid gehad 
hebben om met FEBIAC Academy kennis te maken, 
is dit alvast een voorproefje. 

Advanced Automotive Management

Onze managementopleiding voor en door professio-
nals uit de mobiliteitssector nadert het einde van haar 
twaalfde editie. De 38 deelnemers van 12 verschil-
lende merken en bedrijven – zowel invoerders als gara-
gebedrijven - , leggen op dit ogenblik de laatste hand 
aan hun eindwerk en bereiden zich voor op de presen-
tatie daarvan voor de examenjury. Nieuw daarbij is 
dat wij naast een eindproef over de autobranche voor 
het eerst ook de mogelijkheid bieden een businesscase 
uit de trucksector te behandelen. Zo spitsen we nog 
specifieker toe op de concrete uitdagingen waar elk 

van onze deelnemers voor staan, en zo trachten we de 
tevredenheidsscore van onze opleiding nog hoger te 
tillen dan de 89/100 die wij nu scoren. Maar daaraan 
willen we ook werken door de 13e editie, die in het 
najaar start, nog beter af te stemmen op de noden van 
de sector en de verwachtingen van de  deelnemers.

Opleidingen en lezingen ‘op maat’

De lezingen en opleidingen die wij presenteren vor-
men een verdere aanvulling en verdieping op het pro-
gramma van Advanced Automotive Management, 
maar zij kunnen ook los daarvan gevolgd worden. 
Meer zelfs, steeds vaker werken we specifieke oplei-
dingsprogramma’s uit op vraag van ledenbedrijven. 
In de loop van de mand mei spitsen we toe op ver-
koopstraining. En in het najaar gaan wij van start met 
een opleiding over de overdracht tussen generaties 
van een automobielconcessie. Uniek daarbij is dat 
wij een dag opleiding organiseren voor de huidige 
concessiehouder, een dag voor zijn kinderen die de 
zaak zullen overnemen; en ten slotte een dag waarbij 
beide samen worden gebracht. 

En verder zetten wij een driedaagse vervolgcursus op 
Advanced Automotive Management in de steigers, 
die verder ingaat op het financiële beleid en beheer. 

U merkt het, FEBIAC Academy houdt de vinger 
aan de pols van onze branche!  

Joost Kaesemans
Directeur Communicatie   

“De opleiding Advanced Automotive 
Management is met de jaren 
uitgegroeid tot dé referentie 
in de automobielbranche.”
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