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Voorwoord

Beste lezer,
Wallonië heeft aangekondigd de komende 5 jaar 1,2 miljard euro te zullen investeren in het herstellen van weginfrastructuur en in het wegwerken van ‘zwarte punten’. Ook Vlaanderen had eerder al aangekondigd 900 miljoen opzij te
houden om over dezelfde periode de hoofdwegen aan te pakken. Die aankondiging is mijns inziens geen pre-electoraal
opbod; eerder een poging om te redden wat te redden valt van een verkeersinfrastructuur in erbarmelijke staat en een
verkeersknoop die steeds strakker wordt.
De voorbije strenge winter heeft onze wegen onvoorstelbaar zwaar toegetakeld, en bovendien lijkt het of onze
autostrades en secundaire wegen minder vorst- en strooizoutbestendig zijn dan die in het buitenland. Maar de
strenge winter is niet meer dan de druppel die de emmer heeft doen overlopen. De ware oorzaak van de droeve
staat van onze wegen is de systematische onderinvestering in ons wegennet. Jaarlijks zou 2% van de kost van de
verkeersinfrastructuur gebruikt moeten worden voor verbetering, beveiliging, herstel en modernisering. In België is
dat al decennia lang minder dan de helft! Nederland, dat op dat vlak tot voorbeeld strekt, investeert consequent
4 keer meer in zijn wegen dan wij, zonder dat het openbaar vervoer daarom stiefmoederlijk wordt behandeld, wel
integendeel. Het resultaat is er naar: op het vlak van rijcomfort, maar vooral wat de verkeersveiligheid betreft,
reiken wij amper tot aan de enkels van onze noorderburen en bengelen wij achteraan in de Europese ranglijst.
Noodplannen zijn dus niet voldoende, masterplannen hebben wij nodig: gecoördineerde toekomstvisies over
– onder andere- de toekomst van de mobiliteit in en rond Brussel en de nakende introductie van elektrische
voertuigen, die nood hebben aan hun eigen laadinfrastructuur.

Pierre Alain De Smedt,
Voorzitter
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Voor de systematische onderinvestering in infrastructuurwerken begint ons land een zware prijs te betalen. Uit
recent onderzoek blijkt dat in geen enkele Europese stad er meer filevertraging is dan in Brussel. Wie dacht dat
het verkeer nergens chaotischer en inefficiënter kon zijn dan in Zuid-Europese steden, komt zwaar bedrogen uit.
Brussel spant de kroon! Want naast een onderinvestering in onderhoud, in capaciteitsuitbreiding en in beveiliging, is er de onaflatende druk om het autoverkeer te versmachten. Daarbij gaat het niet in hoofdzaak om het
verkeersluw maken van woongebieden, wel om het afsnijden van capaciteit op hoofdassen door het aanleggen
van bus- en trambanen, door het versmallen van rijstroken en door het niet-synchroniseren van verkeerslichten.
De troeven van de auto worden afgenomen om de kansen van het openbaar vervoer te versterken zonder dat
laatste performanter te maken. Een perverse politiek is dat die enkel tot gevolg kan hebben dan we steeds vaker
immobiel aan de kant staan en dat we morsen met onze welvaart en met de troeven van ons land.
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Hoe wordt België elektrisch?

Hoe wordt België elektrisch?
Elektrisch rijden lijkt vandaag de dag een steeds
minder controversieel onderwerp. De consument
vraagt ernaar, de constructeurs werken eraan,
de politiek staat erachter, en ook de milieubewegingen zijn, mits een aantal randvoorwaarden,
voor. De vraag is dan: waar blijven die voertuigen? Waarom staan ze nog niet massaal in de
Belgische toonzalen?
Uit een bevraging van enkele Belgische invoerders blijkt
dat er wel degelijk plannen zijn om in de nabije toekomst
elektrische voertuigen op de markt te brengen in ons
land. Eind 2010, begin 2011 zullen verschillende modellen
beschikbaar worden, alles samen goed voor een markt van
enkele honderden wagens in 2011. Dit aantal zou gestaag
oplopen, en de invoerders hopen op een markt van een
tienduizendtal wagens in ons land in 2015.

M

ili e

u

Deze cijfers betekenen uiteraard geen “elektrische
revolutie” voor de autosector. Een tienduizendtal
wagens betekent slechts 2% van de totale nieuwe
automarkt. Bovendien zal in de eerste fase van
de verkoop vooral gemikt worden op bedrijven.
Elektrische wagens zijn immers nog erg duur, leveren
nog niet voldoende energie om zware ladingen te
vervoeren en zijn vooral geschikt voor korte verplaatsingen. Dit schrikt een groot deel particulieren af,
maar er zijn zeker bedrijven te vinden wiens verplaatsingsprofiel geschikt is om elektrische voertuigen
in te zetten. Bedrijven hebben ook meer middelen
om hiermee te proefdraaien en kunnen aldus een
milieuvriendelijk(er) imago opbouwen.

mogelijke zone, dezelfde of compatibele technologieën gebruikt worden voor het laden van elektrische
wagens. Het zou onaanvaardbaar zijn dat wie in
België een wagen kocht, deze niet in Frankrijk zou
kunnen opladen en vice versa.
De Europese Comissie werkt momenteel aan een roadmap voor elektrisch vervoer, waarin standaardisatie een
belangrijke pijler vormt. Wij kunnen alleen maar hopen
dat dit zo snel mogelijk vruchten afwerpt, zodat kostelijke retrofits tot een minimum beperkt blijven.

Harmonisatie

In ons land zijn verschillende maatregelen van kracht
om de aankoop en het gebruik van elektrische voertuigen door bedrijven, particulieren en overheden te
bevorderen. Deze zijn echter nog niet ruim bekend
en zeer weinig op elkaar afgestemd. Zo is er in het
Brussels Gewest een 20% aftrekbaarheid van elektrische voertuigen, terwijl in Vlaanderen de limitatieve
technologielijst toelaat 20% van de 20% meerkost van
elektrische voertuigen in te brengen.

Het kan dus nog wel even duren voor iedere Belg een
elektrische auto in zijn garage heeft. Toch is een goed
ondersteunde, vlotte verkoop in deze initiële fase van
groot belang. Het succes in deze eerste jaren zal immers
doorwegen in de beslissingen voor de toekomst van de
elektrische wagens. Het is dan ook de hoogste tijd om
een klaar en duidelijk kader te scheppen, zodat elektrische wagens permanent een plaats krijgen in de automarkt. Dit kader bestaat uit verschillende aspecten.

Standaardisatie

Wie als eens in het buitenland zit, heeft vast al eens
problemen gehad om zijn Belgische apparaat aan een
buitenlands stopcontact te hangen.
Het is van het grootste belang dat, over een zo breed

Elektrisch rijden lijkt vandaag de dag een steeds minder
controversieel onderwerp.

Hoog tijd om een duidelijk kader te scheppen, zodat elektrische wagens
permanent een plaats krijgen in de automarkt.

Info

mei 2010
03

Hoe wordt België elektrisch?

België is al een kleine markt, en het is in eenieders
belang deze markt niet nog verder te versnipperen.
Maatregelen moeten zo veel mogelijk geharmoniseerd worden over de gewesten heen. Het is ook
belangrijk dat alle individuele maatregelen kaderen in
een doelgericht beleid, om op die manier een duidelijk toekomstbeeld voor de sector te verschaffen.

Incentives

Elektrische wagens zijn, voornamelijk door de batterijkost, duur bij aankoop. Subsidies kunnen helpen
om de meerprijs bij aankoop gevoelig te verlagen,
en zo meer kopers over de streep te trekken. Maar
ook andere maatregelen kunnen een positief effect
hebben op de verkoop: voorbehouden parkings
(met oplaadinfrastructuur), toegang tot vrije busbanen, een voldoende dicht en efficient oplaadnet, ...
Allemaal voorbeelden van maatregelen die niet alleen
het leven van de “early adopters” makkelijker maken,
maar bovendien ook visibiliteit en maatschappelijke
erkenning creëren voor elektrische wagens en hun
gebruikers, hetgeen meer mensen over de streep kan
trekken.
Het is belangrijk te noteren dat de incentives in ons
land niet alleen staan, maar in een competitieve wereldeconomie. De constructeurs verdelen de (beperkte) aantallen voertuigen volgens het ingeschat potentieel van
de markt. Wil België dus een belangrijke markt worden
voor elektrische voertuigen, dan zal het ook qua voordelen competitief moeten zijn met andere landen zoals
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
De recente maatregelen van de federale overheid, met
als vlaggenschip de 30% van de aankoopprijs als belastingsvermindering voor particulieren, zijn een stap in
de goede richting, maar FEBIAC vreest dat de impact

hiervan beperkt zal blijven door het feit dat de particulier pas anderhalf jaar later zijn premie opstrijkt via zijn
belastingafrekening.

Andere technologieën niet uit het oog
verliezen

Naast volelektrische wagens werken de constructeurs
ook nog aan andere technologieën. Wie regelmatig
langere afstanden moet afleggen, is immers niet gebaat
met een actieradius van 100km. Aardgas, LPG, waterstof, hybrides, plug-in hybrides, maar ook de klassieke
benzine en diesel, bieden interessante en soms noodzakelijke alternatieven.
We moeten er dan ook op letten om deze technologieën niet uit het oog te verliezen door de elektrische
hype van dit moment. Daartoe moeten bij de uitwerking van het beleid maatregelen worden genomen die
resultaatgericht (wil men CO2-uitstoot verminderen,
baseer de maatregel dan ook op de uitstoot) en technologieneutraal zijn (geen voor- of nadeel creëren voor
één bepaalde technologie).

Besluit

De vooruitgang van de technologie en het groeiende
milieubewustzijn bij heel wat maatschappelijke actoren hebben ervoor gezorgd dat de markt opnieuw
rijpt voor elektrische voertuigen. Het is nu tijd voor
ons land om de handen uit de mouwen te steken,
en de inzet, die al in zoveel opinies en beleidsnota’s
naar voren wordt geschoven, nu ook om te zetten in
een goed ondersteunend beleid om deze prille markt
alle kansen te geven.
Pol Michiels
Adviseur Milieu

Nog andere schone technologieën dan elektrische voertuigen dringen om
een plaatsje op de markt. Die mogen niet uit het oog worden verloren.
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Worden nieuwe technologieën toegelaten
op de Belgische wegen?
Elektrische auto’s worden al geruime tijd aangekondigd
maar zijn nog zeldzame verschijningen op onze wegen.
Binnenkort zullen ze echter in verschillende showrooms te
zien zijn. Staat dan niets meer hun commercialisering en
gebruik in de weg? Zijn de verschillende wettelijke bepalingen rond de typegoedkeuring, de inschrijving, de belasting en
de periodieke technische keuring aangepast aan elke motor
en brandstof?

Typegoedkeuring

eri
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De eerste stap die men moet zetten alvorens een auto
te commercialiseren is uiteraard de typegoedkeuring.
De technische, fiscale en andere wetgeving loopt
echter altijd achter op de technologische vooruitgang.
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De communautaire procedures voor de ontvangst en
typegoedkeuring van voertuigen zijn vastgelegd in
de richtlijnen 2007/46/EG (auto’s, bedrijfsvoertuigen,
bussen, aanhangwagens) en 2002/24/EG (motorfietsen, motoren, driewielers, quads). Zo bepalen ze de
elementen en kenmerken die, rekening houdend met
de huidige technologieën, moeten worden gecontroleerd. Ook moet worden onderzocht of er op basis
van de technologische vooruitgang en ontwikkeling
extra elementen en kenmerken moeten worden toegevoegd en of men de controleprocedures dient aan
te passen of aan te vullen.

specifieke norm voorgesteld die de voornaamste veiligheidseisen bepaalt voor de ontwikkeling van elektrische en hybridewagens door autoconstructeurs.
Het dossier legt de nadruk op de bescherming van de
bestuurder tegen elektrische schokken. Die aanpassing van Reglement EG 100 weerspiegelt enerzijds
de toenemende aandacht van constructeurs en consumenten voor milieuvriendelijke voertuigen en biedt
constructeurs anderzijds een wettelijk instrument dat
hen in staat stelt om volledig elektrische voertuigen,
hybrides, oplaadbare auto’s en waterstofauto’s op de
markt te brengen.
Op het vlak van waterstof moeten er nog technische
specificaties worden opgenomen voor de implementatie van reglement 79/1009, dat per type van
waterstofsysteem en -onderdeel bepalingen opstelt
betreffende de ontvangst.
Die specificaties hebben betrekking op de eisen en
testprocedures met betrekking tot nieuwe vormen
van opslag of gebruik van waterstof, bijkomende
waterstofcomponenten en het aandrijfsysteem, de
bescherming tegen schokken bij dit type van voertuigen en de veiligheidseisen voor het geïntegreerde
systeem.

De communautaire ontvangstprocedure geeft elke
lidstaat de mogelijkheid om na te gaan of elk type
van voertuig werd onderworpen aan de tests, voorzien door de bijzondere richtlijnen en vermeld op een
ontvangstcertificaat. Het gelijkvormigheidsattest dat
de constructeurs moeten opstellen voor alle voertuigen die beantwoorden aan het ontvangen type,
bewijst dat een voertuig gelanceerd, verkocht en
ingeschreven mag worden en op het hele grondgebied van de Gemeenschap mag worden gebruikt.
Hoewel dat wettelijke kader nog voor verbetering
vatbaar is, is het op dit ogenblik voldoende compleet
en aangepast aan diverse nieuwe motortechnologieën. Elektrische voertuigen zijn voorzien, net als
hybridemotoren en andere brandstoffen dan benzine
en diesel.
Begin maart heeft de internationale autoriteit voor
de harmonisering van voertuigen in Genève een

De typegoedkeuring is een noodzakelijke stap om voertuigen
op de markt te kunnen brengen.
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Richtlijn 2002/24/EG bepaalt de verschillende auto’s
van de categorie ‘L’ waarop ze van toepassing is en
definieert duidelijk de kenmerken van deze wagens in
elektrische versie (art. 1.2).
Die richtlijn definieert ook de notie ‘voertuigen met
dubbele aandrijving’ als “een voertuig met twee verschillende aandrijfsystemen, bijvoorbeeld een elektrisch
aandrijfsysteem en een verbrandingsmotor”.
Bij de opsomming van de voorschriften die van
toepassing zijn op de ontvangst van het voertuig
(bijlage I), citeert de richtlijn ook de onderwerpen die
niet van toepassing zijn op elektrische voertuigen of
voertuigen met dubbele aandrijving.

Voor de andere types van voertuigen bepaalt richtlijn
2007/46 dan weer het volgende:
“hybride motorvoertuig”: een voertuig met ten minste
twee verschillende energieomzetters en twee verschillende energieopslagsystemen (aan boord) ten behoeve
van de aandrijving van het voertuig:
• een verbruiksbrandstof,
• een opslagvoorziening voor elektrische energie/kracht
(bv. accu, condensator, vliegwiel/generator, enz.).

We benadrukken nog dat de Europese ministers voor
industrie onder het Spaans voorzitterschap het principe
hebben aanvaard van een gemeenschappelijk Europees
beleid, gestuurd door de Europese Commissie.
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Om de snelst mogelijke ontwikkeling van deze
‘nieuwe’ voertuigen te verzekeren, valt het te hopen
dat de lidstaten de Europese bepalingen nauwgezet opvolgen en geen bijzondere lokale bepalingen
toevoegen. Dergelijke initiatieven zouden de ontwikkeling van deze nieuwe markt immers ernstig in het
gedrang brengen.

Reg

Richtlijn 97/24/EG is een van de bijzondere richtlijnen bedoeld in de procedure voor de ontvangst van
de gemotoriseerde twee- en driewielers opgenomen
in richtlijn 97/24/EG en werd onlangs eveneens
gewijzigd om:
• de testprocedure met betrekking tot de vervuilende
uitlaatgassen van gemotoriseerde twee- en driewielers aan te passen aan het specifieke gedrag van
hybridevoertuigen.
• te garanderen dat de hybridevoertuigen de beperkingen op het vlak van geluidsniveau naleven.

“We willen van meet af aan correct te werk gaan,”
verklaarde Miguel Sebastián, de Spaanse minister
van industrie, en hij beklemtoonde dat een gemeenschappelijke aanpak “niets kost” maar “wanneer die
aanpak niet wordt gevolgd, de industrie fors zal
moeten investeren om zijn infrastructuur aan te passen en zijn modellen aan te passen aan de gemeenschappelijke parameters.”
Europa stelt normaal in de maand mei een leidraad
op die de grote assen van de Europese strategie rond
elektrische mobiliteit concreet bepaalt.

Europa werkt aan een leidraad die de Europese strategie
rond elektrische mobiliteit bepaalt.

ter

in g

Info

mei 2010
06

Worden nieuwe technologieën toegelaten op de Belgische wegen?

Harmonisatie

Voor bedrijfsvoertuigen dient men enkel een wegentaks te betalen berekend op basis van de maximaal
toegelaten massa van het voertuig.

Het gelijkvormigheidsattest bevat alle technische informatie die wordt opgelegd door richtlijn 1999/37/EG
met betrekking tot de inschrijvingsdocumenten die
de lidstaten nodig hebben om de inverkeerstelling
van de voertuigen mogelijk te maken: merk, handelsbenaming, goedkeuringsnummer, type, versie,
variant, cilinderinhoud, vermogen, brandstof, CO2uitstoot, milieu, emissieklasse, gewichten.

Geen probleem dus voor bedrijfsvoertuigen want de
motoreigenschappen hebben geen enkele invloed op
de bepaling van de wegentaks.
En ook voor auto’s met verbrandingsmotor is er geen
probleem.

Het voertuig kan nu in theorie worden ingeschreven,
maar is het ook effectief mogelijk?

Het Belgische inschrijvingsformulier werd onlangs
lichtjes gewijzigd zodat het beter is afgestemd op de
terminologie van het gelijkvormigheidsattest en aan
de verschillende brandstofmogelijkheden. Daardoor
kunnen nu ook elektrische auto’s en auto’s op aardgas worden ingeschreven in België.

Dan blijft er nog het bijzondere, ietwat complexere
geval van de elektrische wagens. In theorie voorziet
de fiscale wetgeving een specifieke formule om het
belastbare vermogen in PK te berekenen voor auto’s
met een elektromotor. In de praktijk zijn er echter
twee problemen: enerzijds zijn de technische componenten die nodig zijn voor de berekening op dit
ogenblik niet beschikbaar bij de DIV en anderzijds
geeft deze berekening van het fiscale vermogen in
pk irrealistische en veel te hoge waarden als resultaat.

eri
ng

P=0.0012*n*E*I
waarbij:
P = het belastbare vermogen (PK)
n = het aantal batterijelementen
E = de gemiddelde elektrische aandrijfkracht aan
de polen van een element (Volt)
I = de gemiddelde stroomsterkte (Ampère)
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H Belgische inschrijvingsbewijs.

Belasting

Zodra een wagen is ingeschreven, wordt hij automatisch belast: enerzijds de belasting op inverkeerstelling (BIV) en anderzijds de wegentaks.
Voor auto’s en minibussen die niet over een elektromotor beschikken, hangt het bedrag van de wegentaks af
van het fiscaal vermogen (fiscale PK), dat wordt bepaald
door middel van een formule waarvan alle elementen
verband houden met de cilinderinhoud in liter.
De BIV wordt daarentegen bepaald op basis van het
motorvermogen, uitgedrukt in fiscale PK of in kilowatt
(kW).

Doordat het aantal ‘elektrische voertuigen’ nog erg
beperkt is in het totale wagenpark kon men de
bepaling van het fiscale vermogen omzeilen door
bepaalde postulaten. Maar gezien de hoge vlucht die
dit type van voertuigen naar verwachting zal nemen
in de nabije toekomst, zal de wetgever (in dit geval
de Gewesten) zich snel over dit probleem moeten
buigen opdat de commercialisering van dit type van
voertuigen niet wordt vertraagd door een ‘administratief’ probleem.
Aangezien de wegentaks en BIV een gewestelijke aangelegenheid zijn, moeten de Gewesten een
samenwerkingsakkoord afsluiten over het onderwerp en moeten ze zorgen dat de nodige gegevens beschikbaar zijn bij de FOD Mobiliteit en
Transport.

Het Belgische inschrijvingsformulier werd onlangs gewijzigd:
het is nu beter aangepast aan de evolutie van de aandrijfconcepten.
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Technische controle

Wanneer het voertuig gehomologeerd, ingeschreven
en belast is, kan de gebruiker er eindelijk ten volle en
met een gerust gemoed van genieten. Na enkele jaren
komt er echter een moment dat veel bestuurders
vrezen: de periodieke technische keuring. Zullen hier
problemen optreden of niet?
In principe niet. Of het nu om een benzine- of
dieselwagen gaat of om een elektrische wagen of
waterstofauto, het blijft in principe een auto als een
andere. De controles die geen betrekking hebben op
de motor, ondervinden geen hinder. Blijft er nog de
controle van de emissies. Hoewel de procedures voor
elektrische auto’s en andere nog niet zijn opgesteld,
mag dit in principe geen reden tot blokkering zijn.
Tot nader order blijven ze in voege voor de emissies
van auto’s met verbrandingsmotor. Voertuigen die
geen directe emissies uitstoten, zijn logischerwijze
vrijgesteld van deze emissiecontrole.
De ‘nieuwe voertuigen’ zullen in een eerste fase dus
worden gekeurd zoals klassieke auto’s

Na enkele jaren komt er hter een moment dat veel bestuurders vrezen: de periodieke thnische keuring.

Reg

Besluit

Philippe Planchon
Adviseur Technische Studies

Voertuigen die geen directe emissies uitstoten, zijn logischerwijze
vrijgesteld van emissiecontrole bij de periodieke tehnische keuring.
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hHet huidige wettelijke kader stelt geen onoverkomelijke problemen voor de introductie en het gebruik van nieuwe
aandrijftechnologieën voor voertuigen. Er blijft echter nog een lange weg af te leggen om de verschillende wettelijke bepalingen zowel nationaal als internationaal perfect af te stemmen op deze nieuwe technologieën. Twee
dingen zijn nodig om hun massale ontwikkeling te verzekeren en te voorkomen dat de wagens in de garage moeten
blijven staan: ten eerste een doorgedreven inspanning van de lidstaten om hun wetgeving te harmoniseren en ten
tweede een snelle ontwikkeling van de nodige infrastructuur om deze voertuigen op te laden.
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Houvast voor een juiste bandenkeuze
Menig automobilist heeft vandaag wellicht meer aandacht
voor mooie velgen dan voor banden en is zich niet echt
bewust van de rol die banden spelen in het verbruik, de productie van rolgeluid en de veiligheid van een voertuig.
De Europese Commissie heeft het belang van de band
wel onderkend en maakt voor het eerst een geïntegreerde
regelgeving voor de specificaties van banden. De consument
wordt bandenbewust gemaakt en krijgt vanaf 2012 een
duidelijke keuze.

eid

Zuiniger, veiliger en stiller: een moeilijke evenwichtsoefening
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Europese regelgevers zijn er zich van bewust dat
banden erg belangrijk zijn wanneer het gaat om
veiligheid en milieuzorg. Eigenschappen van banden kunnen helaas niet onafhankelijk van elkaar
veranderd worden: harde banden hebben weinig
rolweerstand en produceren minder rolgeluid; maar
ze blinken niet uit in grip op nat wegdek. Hoe
dan ook schrijft de EU vanaf november 2012 een
rolweerstandcoëfficiënt van maximaal 10,5 kg/ton
voor en moet het geluidsniveau, afhankelijk van de
bandenmaat, met 2 tot 4 dB(A) naar omlaag, wat
neerkomt op een halvering van het verkeerslawaai.
Om hieraan te beantwoorden, moeten de producenten alle aspecten van de band samen beschouwen en
op zoek gaan naar nieuwe manieren om banden nog
veiliger en milieuvriendelijker te maken. Gelukkig
zijn research & development geen loze begrippen
in de automobielsector en staat de ontwikkeling er
niet stil.

Niet alleen ander rubber

De samenstelling van het materiaal waaruit de band
is opgebouwd, is deels bepalend voor de prestaties van de band, maar het is zeker niet de enige
factor. De geometrie van de band, bepaald door
het karkas en de overgang van de flank naar het
loopvlak, zijn van grote invloed voor het gewicht
van de band. Hetzelfde geldt voor de zijwanden en
de karkasomslag. Door uitgekiende krachtenverdeling hebben de producenten de voorbije jaren een
gewichtsbesparing weten te realiseren van 10%
zonder in te boeten op de bandkwaliteiten en
–prestaties. Een belangrijk resultaat als men weet
dat de rolweerstand 20 tot 50% uitmaakt van de
totale rijweerstand in functie van voornamelijk de
snelheid van het voertuig.

Resistance to movement
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Profiel van het loopvlak, enkel voor de
looks?

Een bandenprofiel met lamellen in wafelvorm en met
een hoge lameldichtheid en optimale blokstijfheid
zorgt voor veel aangrijpingspunten, een absolute
must als het op grip aankomt. Goede geluidsprestaties worden dan weer bekomen door de optimale
plaatsing en volgorde van profielblokken. Gebruikt
men verschillende maten van profielblokken in
combinatie met ribverschuiving, dan kan ook de
slijtvastheid van de band beïnvloed worden. Goede
rolweerstand of brandstofefficiëntie vraagt dan weer
om een dynamische drukverdeling en een optimaal
contactvlak, zowel bij hoge als lage temperaturen. Je
merkt het: het is een hele klus om al deze eisen in de
mate van het mogelijke te verzoenen...
Uit vergelijkende tests tussen banden van verschillende producenten leren we dan ook dat geen
enkele band op alle eisen topscores haalt. Meer nog,
banden die goed scoren op geluid en rolweerstand,
scoren in de regel minder op prestaties als remweg,
spoorwissel en gedrag bij hoge snelheid. Je zou
dus kunnen spreken van banden die eerder aan de
groene eisen voldoen en banden die vooral op hoge
prestaties gericht zijn. Vandaag kan je die verschillende karakteristieken niet op een objectieve manier
aflezen van de band zelf. Vandaar dat Europa werkt
aan een duidelijke labeling van de banden.

Controle van de bandenspanning verplicht vanaf 2012

De correcte bandenspanning is zonder twijfel een van
de belangrijkste voorwaarden om veilig en zuinig te
rijden, en om de eigenschappen van een band optimaal
tot uiting te laten komen. Ook de bandenspanning
heeft dus de aandacht van de wetgever weggedragen.
In haar voorstel wil de Europese Commissie geen specifieke technologie opleggen voor het meten van de
bandenspanning, maar er moet wel een signaal komen

Banden spelen een essentiële rol in het verbruik,
de productie van rolgeluid en de veiligheid van een voertuig.
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Houvast voor een juiste bandenkeuze

dat de bestuurder waarschuwt voor een onderspanning
van 20% (0,4 à 0,5 bar). Daarvoor is een zogenaamd
passief meetsysteem, op basis van de ABS-sensoren in
de wielen, voldoende. Sommigen dringen aan op een
signaal bij nog lagere onderdruk in één van de banden.
In dat geval komen enkel nog actieve meetsystemen in
aanmerking die de absolute druk in de band meten en
draadloos doorsturen naar een centrale controle-eenheid. Een dure en complexe oplossing als je weet dat
het leeuwendeel van de brandstofbesparing1 al bekomen wordt door de eerste, eenvoudige, oplossing.

Bandenbewustzijn verhogen

Zoals hierboven al geschreven, wil de Europese Commissie
betere en vooral objectieve informatie over de kwaliteiten
van de band. Diverse meetresultaten en de talrijke parameters die de eigenschappen van de band bepalen, maken
duidelijk hoe breed de keuze voor de koper wel is.

•

•

•

zijn en dient rekening te houden met de drukschommelingen als gevolg van de buitentemperatuur en de
opwarming van de band tijdens het rijden. Zoniet wordt
de geloofwaardigheid van het meetsysteem van de bandenspanning (het zgn. TPMS: Tyre Pressure Monitoring
System) onderuit gehaald en zal de chauffeur geen
gevolg geven aan het alarmsignaal.
Het TPMS is bij voorkeur gebaseerd op de bestaande
en verplichte ABS-sensoren. Het zogenaamde passieve
TPMS is voldoende nauwkeurig om eventuele problemen te signaleren. Actieve of directe TPMS is aanzienlijk
duurder en levert nauwelijks enige meerwaarde voor het
terugdringen van CO2-uitstoot.
Het belang van informatie over relevante bandeigenschappen staat niet ter discussie en moet daarom
eenduidig terug te vinden zijn in de technische documentatie. Ook wanneer de band aan vervanging toe
is, moet de chauffeur een gefundeerde keuze kunnen
maken. De kost van een label op elke individuele band
is voor FEBIAC echter een stap te ver.
Het spreekt ten slotte voor zich dat in het kader van de
verkeersveiligheid en de verbetering van de brandstofefficiëntie, de wegeninfrastructuur optimaal aangelegd
(inclusief materiaalkeuze) en onderhouden wordt.
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Vandaar de invoering van het
labelsysteem voor banden
beschreven in de Europese
richtlijn COM(2008) 779 die
ingaat op 1 november 2012
voor banden die geproduceerd zijn na 1 juli 2012.
Aan de hand van enkele
duidelijk pictogrammen en
scores, moet elkeen op een
eenvoudige manier kunnen
interpreteren hoe de grip,
het brandstofverbruik en
de geluidsproductie van een band zich verhouden ten
opzichte van andere banden. Vergelijk het systeem gerust
met reeds bestaande labeling van bijvoorbeeld koelkasten
en wasmachines die al langer een labeling dragen. De
labeling zoals die uitgewerkt wordt biedt houvast, hoewel
de opgegeven prestaties moeilijk te verifiëren zijn. Controle
van overheidswege zal dus noodzakelijk en essentieel zijn
om banden met een onvoldoende definitief uit de rekken
te halen!

• De tolerantie voor de bandenspanning moet realistisch

Steven Soens
Adviseur AS.be en Technisch Comité

.

FEBIAC vraagt:
• Een geïntegreerde aanpak van vereisten voor voertuigbanden. Voor personenwagens is hieraan voor het eerst voldaan in de General Safety Regulation. Minimumwaarden
voor veiligheidsaspecten, brandstofefficiëntie en geluidsniveau worden in één tekst vastgelegd.

1 Indien alle voertuigen in Europa rijden met een nominale bandenspanning zou 1 tot 2% minder brandstof verbruikt worden (European Tyre and Rim Technical
Organisation)

Een duidelijk labelsysteem zal de consument informeren over de
prestaties van de band die hij kiest: rolweerstand, grip en geluidsproductie.
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Zware bedrijfsvoertuigen: in de impasse?
De vraag naar zware vrachtwagens is in 2009 met de helft
gedaald!
Sinds half 2008 is de vraag naar nieuwe bedrijfsvoertuigen constant gedaald en over heel 2009 waren er 48%
minder inschrijvingen dan het jaar voordien. De Europese
constructeurs denken nu dat ze de bodem bereikt hebben,
hoewel de heropleving nog op zich laat wachten.

Economische situatie
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De recessie die de sector van de zware bedrijfsvoertuigen meemaakt, is in meer dan één zin uitzonderlijk:
• Het gaat om de ergste recessie die deze sector ooit
gekend heeft: dit is geen ‘normale cyclus’ meer.
• Elk teken van een eventuele heropleving blijft uit.
• De recessie treft alle markten, zonder uitzondering,
in alle Europese landen.
• Bovendien zullen de voertuigkosten stijgen door
de technologische voorschriften (Euro VI) en door
de operationele belastingen op het vervoer (LkW
Maut, eurovignet).
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De bedrijfsvoertuigen zijn uitrustingsgoederen: de
economische en financiële crisis heeft de transportactiviteiten sterk doen dalen en dus ook de vraag naar
bedrijfsvoertuigen. Bovendien moeten de voertuigen
gefinancierd worden, terwijl de minder vlotte kredietverlening de financieringsmogelijkheden van de
vervoersbedrijven beperkt.
De constructeurs hebben verschillende maatregelen
genomen om de productieniveaus aan te passen,
maar de druk om de tewerkstelling in stand te houden, begint heel sterk te worden.

• Inschrijvingen van zware bedrijfsvoertuigen (> 16t)
in Europa (EU + EFTA)
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Bedrijfsvoertuigen > 16t
% in vergelijking met het jaar voordien

Belangrijk om weten is dat de productie van bedrijfsvoertuigen een belangrijk onderdeel van de Europese
auto-industrie vormt. Die sector stelt – direct en indirect – ongeveer 1,5 miljoen mensen tewerk.
Daarnaast stelt zich ook een ander probleem: de instandhouding van de investeringen om de verkeersveiligheid te
verhogen en de emissies te verminderen. De vereisten van
de Euronorm VI die eraan komt, vergen op zich al een
onmiddellijke investering van 6,8 miljard euro.
Ook in België is de markt er in de loop van de 2 voorbije jaren sterk op achteruit gegaan. De grafiek maakt
heel duidelijk welke impact de economische crisis op de
inschrijvingen van bedrijfsvoertuigen heeft gehad. Terwijl
de inschrijvingen van zware vrachtwagens gewoonlijk
pas met een zekere vertraging op een inkrimping van
de economie reageren, was het effect van de recessie in
2008 en 2009 onmiddellijk te merken.
• Inschrijvingen van nieuwe bedrijfsvoertuigen > 16 ton
en BBP – België
Percentage van de variatie ten opzichte van het jaar voordien

De vraag naar zware vrachtwagens is in 2009 m de
helft gedaald!
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De sector van zware bedrijfsvoertuigen gaat door de ergste recessie ooit.
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De vooruitgang die de constructeurs
geboekt hebben

De nieuwste modellen bedrijfsvoertuigen – Euro V
– stoten ongeveer tien keer minder vervuilende emissies
uit dan de vergelijkbare modellen uit de jaren ’80. De
uitstoot van stikstofoxide (NOx) is met 86% verminderd
in vergelijking met de uitstoot in de jaren ’90, de uitstoot van deeltjes zelfs met 95%! Het resultaat daarvan
is dat de uitstoot van deeltjes door vrachtwagens in
totaal met 35% gedaald is, hoewel het transport zelf,
uitgedrukt in ton-kilometer, met 30% toegenomen is.

Transportmodus en afstand g CO2/kg
Korte afstand (400 km)
Vrachtwagen

54,66

Trein (elektrisch, goederenvervoer)

69,15

Binnenschip
In bulk

29,77

Niet in bulk

79,72

Continentaal transport
Vrachtwagen

204,98

Trein (elektrisch, goederenvervoer)

259,32

Vrachtvliegtuig

2.149,20

Zeeschip
In bulk
Niet in bulk

599,82
1.605,98

Vrachtvliegtuig

8.509,68

rijf

Intercontinentaal transport
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Dankzij technologieën zoals de common rail, de versnellingsautomaten, de turbo en de intercooler is men erin
geslaagd het verbruik in grote mate terug te dringen (een
daling van 30% in vergelijking met de jaren ‘70: van 45
l/100 km naar 30 l/100 km). En dat heeft uiteraard een
positief effect op de CO2-uitstoot. De hybride technieken
die de constructeurs op het ogenblik onderzoeken, zullen het mogelijk maken om het brandstofverbruik met
nog eens 15 à 25% te verminderen, afhankelijk van de
afstand en het type van transport. Zonder het gebruik
van alternatieve brandstoffen en aandrijfsystemen te
vergeten, zoals aardgas (CNG), biodiesel die uit biomassa
gewonnen wordt of brandstofcellen.
Daarnaast werden er grote bedragen geïnvesteerd om
de voertuigen met moderne telematica- en controlesystemen uit te rusten waarmee het mogelijk is om het
aantal lege ritten drastisch te verminderen.
Zonder de vooruitgang op het vlak van de actieve en
passieve veiligheid te vergeten.
Ten slotte kan het wegvervoer het beter doen dan
het spoorvervoer. Het idee dat een “modal shift” altijd
voordelen inhoudt, is verkeerd. Bij het vervoer van
verbruiksgoederen (voedsel bijv.), stoten vrachtwagens
vaak minder CO2 per kg vervoerde lading uit, gevolgd
door het spoorvervoer en de binnenvaart. De tabel hiernaast vermeldt daar enkele voorbeelden van.

CO2-uitstoot volgens de verschillende
transportmodi

Zeeschip
In bulk

2.399,29

Niet in bulk

6.423,90

Bron: ACEA

Wat kunnen we doen om deze sector
in crisis te ondersteunen en om ervoor
te zorgen dat de geboekte vooruitgang
ten volle benut wordt

1. De vernieuwing van de bedrijfsvloten aanmoedigen:
die vernieuwing maakt het niet alleen mogelijk om
de impact op het milieu te verminderen, maar stelt de
gebruikers ook in staat om hun voordeel doen met
de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van veiligheid. De aanmoediging kan meer bepaald de vorm
aannemen van fiscale stimulansen bij de aankoop
van nieuwe voertuigen (ter vervanging van vloten die
van voor Euro III dateren).

De vernieuwing van de vloot aanmoedigen helpt de sector
én is goed voor het milieu.
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2. Een leefbare infrastructuur garanderen en duidelijke normen voor de brandstoffen vastleggen. Een
belangrijk element is de beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen. Zonder een aangepaste bevoorradingsinfrastructuur zullen de klanten aarzelen om de
zuiverste voertuigen te kopen. De brandstoffensector
moet aangemoedigd worden om distributienetwerken
voor die brandstoffen uit te werken. De regeringen en
de brandstoffensector moeten ook nauw samenwerken om te garanderen dat de brandstoffenproductie
aan internationale kwaliteitsnormen voldoet.
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3. Investeren in een doeltreffende en intelligente wegeninfrastructuur. De Europese regeringen heffen in
totaal 378 miljard € belastingen op de autosector.
Van dat bedrag wordt echter maar een kwart opnieuw
geïnvesteerd in de wegeninfrastructuur en in systemen voor verkeersgeleiding. Wanneer het verkeer stil
staat, kan dat het brandstofverbruik en de emissies
van een vrachtwagen verdrievoudigen. Een infrastructuur die onnodige stilstanden en vertragingen
vermijdt, maakt het mogelijk om de emissies terug te
dringen – en om de Europese economie in beweging
te houden. Een grotere capaciteit en een verbeterd
onderhoud maken deel uit van de oplossing. Wanneer
bijvoorbeeld de helft van de verkeerslichten in Europa
vervangen worden door dynamische systemen die een
betere doorstroming van het verkeer mogelijk maken,
kan de CO2-uitstoot met meer dan 2 miljoen ton per
jaar teruggedrongen worden.
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4. De efficiëntie vergroten: groter en optimaal gevuld is
beter!
Een grote vrachtwagen heeft een aanzienlijk kleinere
ecologische voetafdruk dan een klein bedrijfsvoertuig omdat hij in verhouding beter benut wordt.
Eenvoudig gezegd, hij verbruikt minder brandstof
om meer goederen te vervoeren. In Europa is het
maximaal toegelaten gewicht voor een trekker met
2 assen in combinatie met een oplegger met drie
assen 40 ton. Dat betekent dat het maximale nuttige laadvermogen ongeveer 26 ton bedraagt. Toch
laten sommige lidstaten van de EU uit efficiëntieen milieuoverwegingen het gebruik van langere en
zwaardere voertuigen (tot 60 ton) toe. Die maatregel
zou in de hele EU veralgemeend moeten worden.

Een recent onderzoek van de Europese Commissie
toonde aan dat het gebruik van zulke langere combinaties de efficiëntie zou verhogen, de transportkosten
zou verminderen en positieve effecten zou hebben
op de verkeersveiligheid en het milieu. Per jaar zou er
minstens 5 miljoen ton CO2 bespaard worden.
5. De emissienormen en andere technische voorschriften
in de hele wereld gelijk schakelen
Overal ter wereld worden de emissievoorschriften
strenger. Maar de normen, de testmethodes en de
emissielimieten verschillen van markt tot markt. In
de VS, Europa en Japan heeft dat tot verschillende
technische oplossingen geleid, met als gevolg andere
en specifieke certificatieprocedures die extra kosten
voor de constructeurs inhouden. Het resultaat is dat
er meer tijd nodig is om zuiverder voertuigen op de
markt te brengen.
Een harmonisatie van de emissievoorschriften, de
testcycli en de brandstoffen zou de uitvoeringstermijnen verkorten en de ontwikkelingskosten doen
dalen.
Dat zou de vrachtwagensector helpen om zijn nieuwe
technologieën sneller aan te bieden, wat in het voordeel is van miljoenen mensen in de hele wereld.

Groter en optimaal gevuld is ber !

Nadine Atanassoff
Adviseur Economische Studies,
Personenwagens en Bedrijfsvoertuigen

Een vrachtwagen die in de file staat, kan tot 3 maal meer verbruiken en
vervuilen. Laat ons dus investeren in een betere infrastructuur!
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Terugblik op het Auto- & Motorsalon 2010
Met 606 205 bezoekers was de 88ste editie van het
Auto- en Motorsalon eens te meer een groot succes.
Dat is iets meer dan de 600 000 bezoekers die organisator FEBIAC voorzichtig ambieerde. Voorzichtig,
want na het recordjaar 2008, sloot de markt van
nieuwe voertuigen eind 2009 af met minder goede
jaarresultaten. Het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens daalde met 11% en die van de
motoren met 8,5%. Bij de trucks tot 16 ton MTM
en zware voertuigen kromp de markt drastisch
met respectievelijk 13 en 36%. De nasleep van de
mondiale crisis liet zich goed voelen in de sector,
met onder andere ook de vooropgestelde sluiting
van de Opelfabriek en de weerslag hiervan op de
vele kleine toeleveranciers, de leasingmaatschappijen die zowel de economische als de financiële
crisis dienden te verwerken, de annulering van verschillende internationale Autosalons, en nog meer
slechte tijdingen.
Maar het Salon doorstond deze woelige tijden met
glans. De grote publieksopkomst in de Heizelpaleizen,
alsook de aanwezigheid van ongeveer alle auto- en
motormerken was meer dan opmerkelijk. Organisator
Febiac vulde voor dit Auto- en Motorsalon 100 000
m2 exposantenruimte. In de 12 paleizen werden door
net geen 200 exposanten vele honderden auto’s en
gemotoriseerde tweewielers tentoongesteld. Het Salon
verwelkomde zes wereldpremières, een tiental Europese
nieuwigheden en wel honderd Belgische primeurs.
Met het salonthema “Onderweg naar Morgen” werd
zowel door de organisatie als door de deelnemende
merken grote aandacht besteed aan milieuvriendelijke voertuigen en nieuwe aandrijfconcepten.
Naast een algemene informatieve en didactische
themastand in paleis 6 werden door de exposanten
meer dan 20 prototypes en conceptcars voorgesteld.
Vooral de elektrische voertuigen werden in het zonnetje gezet. Bij verschillende merken waren er zelfs al
verkoopsklare modellen, die van het grote publiek de
nodige aandacht kregen. De testpiste voor elektrische
voertuigen, alsook de elektrische karting in paleis 11,
draaiden het hele salon op volle toeren.
De bezoekers waren dan ook tevreden over het Salon
– de organisator kreeg volgens de publieksenquête
een 7,5 op 10. De gemiddelde bezoeker bracht 3 uur

en 55 minuten door op het Salon en bezocht 8,5 van
de 12 paleizen. Het Auto- en Motorsalon werd vooral
bezocht omwille van zijn nieuwigheden en uit nieuwsgierigheid of interesse (49%), maar in tweede instantie
– niet onbelangrijk! - toch ook met een aankoopintentie
(41%).
Niet alleen voor de bezoekers was het een geslaagde
editie. Ook de exposanten zijn het met elkaar eens: de
commerciële resultaten lagen over het algemeen boven
de verwachting. Het hoge aantal offerteaanvragen en
de eerste goede verkoopsresultaten op de stands hebben zich intussen vertaald in betere inschrijvingscijfers
dan verleden jaar.
Het Salon is ook een ontmoetingsplaats. Jaar naar
jaar hebben wij de eer talrijke prominenten te
mogen verwelkomen. Naast ZKH Prins Filip brachten
ook meerdere ministers, ambassadeurs en andere
VIP’s een bezoekje aan het Salon. Een groot aantal
“decision-makers” en partners uit de sector waren
eveneens aanwezig naar aanleiding van het European
Automotive Forum, de Life Time Achievement award,
het seminarie rond de “Vehicles for the next decade”,
de VIP-avond, de donatie voor Haïti,...
Dit alles genereert uiteraard een gigantische mediaaandacht. Enkele cijfers : Een 1000-tal binnenlandse
en buitenlandse journalisten bezochten het Auto- en
Motorsalon. Dit resulteerde in 260 radio- en televisiereportages (journaals en speciale uitzendingen)
en 870 artikels in dagbladen, magazines en websites
– goed voor een CIM-oplage van 38 miljoen...

Door de exposanten werden meer dan 20 prototyp en
conceptcars voorgteld.

Stagesopwielen.be helpt zowel wie een stageplaats zoekt als
Ondanks
deeen
zwakkere
conjunctuur
werd het
wie
stageplaats
aanbiedt.
Auto- & Motosalon opnieuw een zeer groot succes.
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Het Salon voor Lichte Bedrijfs-,
Vrijetijdsvoertuigen en moto’s 2011

De voorbereiding voor het Salon 2011 draait al op
volle toeren. Van 14 tot 23 januari vindt de 89ste
editie van het Salon voor lichte bedrijfs-, vrijetijdsvoertuigen en moto’s plaats, net als de derde editie
van de vakbeurs Truck & Transport.
Want inderdaad, ondanks de crisis die de transport
branche nog steeds zeer hard treft, hebben de invoerdersbedrijven van bedrijfsvoertuigen zich sterk geïnteresseerd getoond in een Salon dat hun producten
onder de aandacht brengt. Er is geen beter bewijs
van het belang dat een (kosten)efficiënt Salon als het
onze heeft in hun marketingplan. FEBIAC zal alles
in het werk stellen om via de Salons in januari 2011
een heropleving van de markt te versnellen en te
versterken, net zoals ons dat gelukt is met het Salon
van begin dit jaar.

H Auto- en Motorsalon werd vooral bezocht omwille van
zijn nieuwigheden en uit nieuwsgierigheid of intere,
maar in tweede instantie toch ook m een aankoopintentie.

Meer informatie op:
www.autosalon.be en www.truck-transport.be
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Anja Helsen
Communication & Media Manager Salon

Naast ZKH Prins Filip brachten ook meerdere miniﬆers,
ambadeurs en andere VIP's een bezoekje aan h Salon.

De commerciële resultaten lagen boven verwachting:
het Salon blijft de beste manier om het jaar succesvol in te zetten!
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Emissiearme wagens: van hype tot
realiteit in de EU
Na een geslaagde eerste editie in 2008 van de
European Automotive Forum (EAF) over de fel
bevochten CO2-wetgeving voor nieuwe auto’s, stelde
organisator FEBIAC de tweede editie van dit forum
in het teken van "Low Emission Cars: Turning the
hype into reality in the EU". EAF2010 werd gehouden tijdens het voorbije autosalon en was een invulling van het Salonthema: “Onderweg naar morgen”.

EAF2010 was dan ook een concreet antwoord op het
in april 2009 gehouden VBO-forum “Less Energy, more
Efficiency” (www.energyefficiency.be).

Diverse brandstoffen en aandrijvingen naar schoon en
zuinig vervoer

Tweede European Automotive Forum
Op 14 januari jl. kwamen ruim 200 politieke en economische beleidsmakers samen in Brussels Expo om een stand
van zaken te krijgen over het onderzoek, de ontwikkeling
en vermarkting van emissiearme wagens in Europa.
Ter inleiding van deze halvedagconferentie stelde VBOVoorzitter Thomas Leysen dat de titel van EAF2010 de
uitdaging vat waar het bedrijfsleven voor staat: de veel
besproken vergroening van de economie vertalen in
groei en tewerkstelling door ondernemingen innovatiever, competitiever en energie-efficiënter te maken.

Hodac stelde dat geen enkele technologie vandaag
voldoende matuur en betaalbaar is om op grote
schaal CO2-arme auto’s op de markt te brengen.
Daarom wordt ingezet op zowel de verbetering van
de klassieke verbrandingsmotor, de ontwikkeling van
alternatieve brandstoffen als de electrificatie van de
auto. Jammer genoeg heeft de financiële en economische crisis het onderzoek en de ontwikkeling naar
CO2-arme technologieën gevoelig vertraagd. Daarom
is meer dan ooit een ondersteunend beleidskader
nodig om de verbetering van de bestaande en de
introductie van nieuwe technologieën te versnellen.
Na deze “scene setting” had de EAF-organisatie 4 concrete projecten op het programma die in enkele lidstaten
lopen om meer emissiearme voertuigen op de markt te
brengen. Enkele topsprekers zetten uiteen welke factoren
een rol spelen om de marktpenetratie van deze voertuigen te versnellen.

De Zweedse case

VBO-Voorzitter Thomas Leysen leidde EAF2010 in

Volvo Car Corporation schetste hoe Zweden erin
geslaagd is om eind 2009 ruim 80% van de nieuw
verkochte auto’s op biobrandstof te laten rijden.
Deze zgn. flexi-fuel voertuigen kunnen zowel op
benzine als op E85 rijden (E85 bestaat uit 15% benzine en 85% ethanol).
Wat is het Zweedse recept? Volgens Volvo hangt veel
af van politieke visie, engagement en daadkracht. Bij
haar aantreden in 2005 wilde de nieuwe Zweedse

Meer dan 200 politieke en economische beleidsmakers bogen zich over
de toekomst van emissiearme voertuigen in Europa.

Sa

lo n

mei 2010
16

Info
2e European Automotive Forum

regering in het kader van haar nationaal klimaatbeleid als eerste de doelstellingen van de Europese
biobrandstofrichtlijn (2003/30/EG) halen, nl. 5,75%
van de totale fossiele transportbrandstoffen vervangen door biobrandstoffen tegen 2010.
Deze politieke beslissing mondde uit in een reeks wetgevende initiatieven die in opeenvolgende jaren werden
genomen: E85-pompen in alle grote tankstations, vergroening van de aankoop-, verkeers- en inkomstenbelastingen voor alternatief aangedreven (bedrijfs)wagens,
E85-accijnsvermindering om het prijsverschil met klassieke brandstoffen te dichten, dit tot 2013; de helft van
de overheidsvloten moet uit groene voertuigen bestaan;
ook op de weg krijgen flexi-fuel autogebruikers een
streepje voor: gratis parkeren in grootsteden en geen
congestieheffing in Stockholm.
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De flexi-fuel autoverkoop klom dan ook gestaag:
van 1.074 in 2004 over 35.499 in 2007 tot zowat
180.000 in 2009, ruim 80% van de Zweedse nieuwe
autoverkoop. Dat Zweden vandaag over de grootste
flexi-fuelvloot beschikt in Europa, kan niet los gezien
worden van de uitbouw van een dicht E85-tanknetwerk. Flexi-fuel autogebruikers kunnen terecht in
meer dan 1.500 E85-tankstations of 60% van het
tankaanbod in Zweden.

Volvo somt enkele lessen op die andere landen kunnen trekken uit de Zweedse case. Regeringen moeten een duidelijke langetermijnstrategie vastleggen
en breed communiceren. Uiteraard dient specifieke
wetgeving uitgewerkt voor zowat alle aspecten rond
aankoop en gebruik van emissiearme voertuigen:
infrastructuurvoorzieningen, incentives bij aankoop
en kortingen op verkeersbelastingen, belastingvoordelen voor zowel particuliere als professionele autogebruikers, vergroeningsdoelen en -criteria voor
overheidsvloten.
Enorm belangrijk is dat de overheid haar ambitieniveau en de financiële gevolgen goed inschat en
zich hiertoe formeel engageert. En dat is dan weer
belangrijk om het vertrouwen te winnen van industriële partners.

Elektrische Revolutie?...

Thierry Koskas, Directeur van het Programma
Elektrische Voertuigen (EV) bij Renault, wond er
geen doekjes om: het gaat tegenwoordig hard bij het
Franse merk, dat aan een ommezwaai werkt van zijn
bedrijf. De ambities van zijn thuisland zijn hier niet
vreemd aan: eind vorig jaar lanceerde de Franse overheid haar “Plan national pour le développement des
véhicules électriques et hybrides rechargeables”.
Speerpunten van dit plan zijn een waaier aan demonstratieprojecten en experimenten in heel Frankrijk vanaf
2010, aankooppremies van 5.000 €, 100.000 elektrische voertuigen in grote en overheidsbedrijven tegen
2015, 900 miljoen € voor publieke oplaadinfrastructuur, verplichte oplaadpunten in bedrijfsparkings,
standaardstekkers in huishoudens en een geharmoniseerde stekkernorm bepleiten in de EU.
Renault vindt de tijd rijp om in bepaalde nichemarkten resoluut te gaan voor volelektrische voertuigen:
ze zijn het beste antwoord op de groeiende druk
van CO2-besparingen en stijgende olieprijzen en ze
dekken het gros van de dagelijkse verplaatsingsbehoeften en –afstanden. Hun actieradius, prestaties
en betrouwbaarheid zijn behoorlijk verbeterd dankzij
doorbraken in batterijtechnologie terwijl hun totale
kostprijs (total cost of ownership) stilaan in de buurt
komt van wagens met verbrandingsmotor.

De vergroening van de economie vertalen in groei en tewerkstelling,
dat is de grootste uitdaging.
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elektrische ondersteuning van de klassieke verbrandingsmotor evolueren naar een elektrische aandrijving waarbij de brandstofmotor een ondersteunende
functie krijgt (denk in dit verband aan het elektrisch
voertuig met range extender).

De a in de elektriﬁcatie van de auto

Thierry Koskas, Direeur Programma
Elektrische Voertuigen bij Renault

De eerste jaren zijn wel nog R&D- en aankoopincentives nodig en worden leaseformules uitgewerkt
om de meerkost van het elektrische gedeelte van de
wagen op te vangen. Dit weerhoudt Renault er niet
van om in 2011 en 2012 met 3 respectievelijk 1 volelektrisch model op de markt te komen. Een landsdekkende oplaadinfrastructuur via massale overheidsteun moet helpen om de consumenten definitief
over de streep te trekken.

... Of elektrische Evolutie

Voor hybride pionier Toyota hoeft het voorlopig niet
zo’n vaart te lopen. Over transitiepad en einddoel
lijken de meesten het eens: van benzine- en dieselvoertuigen over bio- en synthetische brandstoffen
tot uiteindelijk elektrisch en waterstof aangedreven
concepten. Allen zullen ze, gespreid in tijd en/of
plaats, bijdragen tot het emissiearmer maken van
onze mobiliteit.
Vandaag dicht Toyota de hybride oplossing –in al
haar varianten– een grote rol toe. Micro, mild en
full hybrid, het is een evolutie die definitief is ingezet: start/stop- en remenergierecuperatiesystemen
beginnen gemeengoed te worden, nadien zal de

Meer bepaald ziet Toyota de plug-in hybride als de
juiste auto voor de huidige verplaatsingspatronen, op
het juiste moment gezien de technologische stand
van zaken, op de juiste plaats, zijnde Europa waar de
klassieke verbrandingsmotor erg in trek blijft maar de
(politieke) druk op CO2-reducties hoog is. Een plug-in
hybride combineert de voordelen van de mature full
hybrid met het feit dat geen specifieke oplaadinfrastructuur is vereist, dat de bestuurder niet hoeft te
vrezen voor een beperkt rijbereik (zgn. “range anxiety”)
en dat het gebruiksgemak en de aanvaarding door de
consument hoog ingeschat worden. De ervaring met
hybride technologie zal trouwens nog dienst doen om
elektrische en waterstof-brandstofcelvoertuigen verder
te ontwikkelen.
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Is de tijd rijp voor waterstof?

Tot slot schetste de Linde Group concrete plannen
om een landdekkend waterstoftanknetwerk uit te
bouwen in Duitsland en Nederland. Dit moet de
introductie van waterstofbrandstofcel-wagens vanaf
2015 een flinke duw in de rug geven. 7 bedrijven die
werken rond waterstoftechnologie, -voertuigen en
–infrastructuur tekenden daartoe eind vorig jaar een
Memorandum of Understanding.
De ambitie is niet min: het bijgevoegde schema
illustreert de fasering en dichtheid van het Duitse
waterstofnetwerk. Gelijkaardige plannen bestaan in
Nederland, zij het over een verdere tijdhorizon.

‘’Ut wisi enim ad minim veniam,
De financiële enquis
Economische
crisis tation
maakt ullamcorper’’
R&D-inspanningen moeilijk:
nostrud exerci
een ondersteunend beleidskader is daarom een must.
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Momenteel wordt reikhalzend uitgekeken naar technologische doorbraken die de waterstof aangedreven
wagens definitief van de grond moeten krijgen.

De uitbouw van een waterstofnwerk in Duitsland

Besluit

De presentaties en debatten maakten duidelijk hoe
ver de automobielindustrie nog verwijderd is van het
emissiearme voertuig, welke technologiepaden bewandeld en hindernissen overwonnen moeten worden om
de hype van vandaag tot de realiteit van morgen te
maken. Alleszins werd duidelijk dat het perspectief van
schoon en zuinig verkeer concreet vorm krijgt.
Daarmee was EAF2010 opnieuw dé gelegenheid om de
laatste nieuwtjes van de automobielsector te vernemen,
Europese beleidsmakers, vertegenwoordigers van de
lidstaten en automotive decision makers te ontmoeten
en met hen van gedachten te wisselen. Tegelijk konden
de EAF-deelnemers de recentste automobielproducten
en -innovaties ontdekken op het autosalon, dat dit
jaar meer dan 600.000 bezoekers mocht verwelkomen.
Afspraak dus op EAF2012 !
De presentaties van de sprekers en foto’s van beide
EAF-conferenties zijn beschikbaar op:
www.automotiveforum.eu
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Michel Martens
Directeur Studiediensten

Het perspectief van schoon en zuinig verkeer krijgt concreet vorm.
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Praktijkervaring is het sleutelwoord
Elke recent afgestudeerde autotechnicus zal het
zeker kunnen bevestigen: zonder echte werkervaring is het tegenwoordig niet eenvoudig om als
autospecialist aan de slag te komen. Gelukkig zit er
al een eerste praktijkgerichte stage in hun lessenpakket vervat. Immers, hoe beter de basisvorming,
hoe groter de kansen op een boeiende job.Stages
zijn, met andere woorden, de ideale voorbereiding
op het échte werk.

Van stagiair tot ideale werknemer

Theorie in de praktijk

Stagebedrijven spreken uit ervaring

Om de kansen op een geschikte baan gaaf te houden,
is het heel belangrijk dat het onderwijs en de bedrijfswereld zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Zo
volgt het onderwijs de nieuwste ontwikkelingen in
de auto-industrie voortdurend op de voet. Bovendien
doen de leerkrachten er alles aan om de theorie zo
goed mogelijk te laten aansluiten op de dagelijkse
realiteit in de werkplaats.

www.stagopwielen.be

Garage Felix

Garage Felix in Olen is al meer dan vijftig jaar actief
en staat bekend als een technisch hoogstaand servicebedrijf met oog voor kwaliteit. Het bedrijf telt zeven
medewerkers die samen instaan voor het onderhoud
en de herstelling van alle merken. Zaakvoerder Felix
Quirynen weet als geen ander wat het betekent om
stagiairs te begeleiden en bevestigt het belang van
een praktijkstage voor nieuw technisch talent.
“Voor wie pas zijn weg zoekt in het vak is een stage
het ideale instrument om kennis te maken met de
werkvloer. Bij ons leren stagiairs op een respectvolle
manier met collega’s en klanten omgaan. En wat
de echte betekenis is van klantenservice”, zegt Felix
Quirynen. “Ze ontdekken wat het is om onder tijdsdruk te werken. En we proberen natuurlijk zoveel
mogelijk eerlijke feedback te geven. Het is namelijk
ook belangrijk dat onze stagiairs op een volwassen
manier met kritiek leren omgaan.”
Maar stages zijn volgens Felix ook nuttig voor het
autobedrijf zelf. Felix Quirynen:“Stages zijn voor
stagiair en bedrijf een win-winsituatie. Een beetje
vaardige en gemotiveerde stagiair vindt snel zijn
draai en neemt eenvoudige, maar tijdrovende klussen voor zijn rekening. Dat schept ruimte voor ons
personeel die op hun beurt met plezier hun kennis
en ervaring delen. En ook voor de scholen is die
wisselwerking interessant. Dankzij de stages houden
zij immers voeling met nieuwe ontwikkelingen op de
werkvloer.”

‘’Ut wisi enim ad minim veniam,
quisde
nostrud
tation ullamcorper’’
Stages zijn
ideale exerci
voorbereiding
op het échte werk.
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Een van die inspanningen is www.stagesopwielen.be.
Op deze website worden bedrijven aangemoedigd
om zich kandidaat te stellen als stageplek. Zo verzamelen we adressen van een pak modern uitgeruste
stageplaatsen waar studenten terecht kunnen voor
een eerste praktijkervaring. Scholen kunnen er vervolgens heel gericht op zoek gaan naar een stagebedrijf
dat perfect aansluit bij de opleiding en ambities van
hun studenten.

U hoeft ons natuurlijk niet op ons woord te geloven.
Daarom vroegen we twee ervaringsdeskundigen waarom zij het belangrijk vinden om mee te investeren in
de opleiding van nieuw talent.

toek

“Maar wist u dat ook de hele autosector heel wat
inspanningen levert om studenten zo snel mogelijk aan
een baan te helpen?”

Bedrijven hebben er natuurlijk ook zelf iets aan. Zij
genieten op hun beurt tal van voordelen en krijgen
via stagesopwielen.be de nodige ondersteuning om
van een stage een succes te maken. En misschien
vinden zij in de betrokken student wel een nieuwe
werknemer. Met een beetje geluk, de juiste technische
bagage en heel veel inzet is een stage immers de ideale springplank naar een job in de autosector.
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“Als we merken dat de stagiair er klaar voor is, laten
we hem ook doorgroeien naar klussen die een grotere
uitdaging vormen, uiteraard altijd onder deskundige
begeleiding van een ervaren carrossier.”

Garage Felix in Olen

Carrosseriebedrijf Plevoets
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Ook carrosseriebedrijf Plevoets uit Sint-Truiden heeft
goede ervaringen met stagiairs. Het hart van het
bedrijf wordt er gevormd door een modern uitgeruste
werkplaats met, naast montage- en hefbruggen,
twee geavanceerde spuitcabines en een eigen computergestuurd menglabo. Vandaag is de bedrijfsleiding in handen van Peter Plevoets.
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Zaakvoerder Peter Plevoets weet uit ervaring hoe
belangrijk een goede start is. Peter staat samen met
zijn team ook zelf in voor de opleiding van nieuwe
autocracks. “In het begin is zo’n stage natuurlijk
altijd wat aftasten. De ene stagiair is immers de
andere niet. We peilen al doende naar de materiaalkennis en starten met de nodige basistechnieken”,
vertelt Peter Plevoets. “Kleine dingen die de stagiair
het nodige vertrouwen en de goesting geven om
telkens een stapje verder te gaan. We starten met
voorbereidende werkzaamheden: demonteren, schuren, zorgvuldig afplakken ... Het leert ons meteen iets
over de stagiair in kwestie: is de stagiair voldoende
zorgzaam, heeft hij oog voor detail, ziet hij het werk
of neemt hij een afwachtende houding aan, volgt
hij aanwijzingen nauwkeurig op, ... Stuk voor stuk
aspecten die mee het succes van de stage en zijn
verdere loopbaan bepalen.”
Dat het voor een carrossier in opleiding belangrijk is
om met zo veel mogelijk verschillende aspecten van
het vak in aanraking te komen, beseft Peter maar al
te goed.

Heeft u interesse om u als stagebedrijf in te schrijven ?
Op www.stagesopwielen.be kan u na inschrijving op zoek
gaan naar scholen die graag uw kennis en ervaring delen
met gemotiveerde stagiairs.
Hilde Van Laethem
Adviseur Imago

Als we de stage goed aanpakken,
is het zowel voor stagair als bedrijf een echte win-win.

