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Woord van de 
voorzitter

Beste lezer,

Rustig is het allesbehalve in politiek België. De verschuivingen in het bestuurlijke 
landschap waren weliswaar voorspelbaar; de sociale en politieke onrust die 
volgde, duurt vooralsnog voort. De Federale en Vlaamse regering werden 
centrum-rechts; in Wallonië werd het centrum-links en ook in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest kwam er een nieuwe regeringssamenstelling die een 
breed politiek spectrum bestrijkt. Bovendien verschoof in de Federale Regering 
de minderheidsdeelname van Vlaamse naar Franstalige zijde, waar de MR als 
enige mee bestuurt. Kortom, een ongeziene politieke situatie voor ons land. 

Wat deze nieuwe politieke besturen zullen betekenen voor de automobielbran-
che en haar bedrijven, dat zal de komende 5 jaar moeten blijken. ‘The proof of 
the pudding is in the eating’. Maar dat betekent natuurlijk niet dat onze federa-
tie louter van op een afstand het beleid zal gadeslaan. Wel integendeel! In het 
kader van de zesde staatshervorming heeft FEBIAC zich onlangs nog versterkt 
met een directeur Public Affairs, die onze stem nog luider zal doen klinken en 
die de dossiers en standpunten die ontwikkeld worden binnen de federatie op 
het politieke niveau zal communiceren en verdedigen. Daarin vanzelfsprekend 
gesteund door het ervaren FEBIAC-team. Met als doel een beter en duurzaam 
mobiliteitsbeleid en een gunstiger ondernemersklimaat voor onze leden. Daar 
kunt u op rekenen. De jongste polemiek rond salariswagens en de non-argu-
menten die daarbij gebruikt werden, hebben nog maar eens de nood aan een 
sterke stem van de autofederatie duidelijk gemaakt. 

Onze verwachtingen voor een krachtdadig en doeltreffend beleid hebben 
wij in de aanloop naar de verkiezingen op de onderhandelingstafels gelegd. 
Vandaag kunnen wij een bilan opmaken van de mate waarin ons politieke 
memorandum weerklank heeft gekregen in de regeerakkoorden. Dat bilan 
vormt de hoofdmoot van deze editie van FEBIAC INFO. 

Verder zoomt dit nummer in op enkele actuele dossiers: de 
afspraken die werden opgesteld rond het afficheren van 
prijsverminderingen op auto’s; een correcte omkadering van 
milieuperformances van lage-emissievoertuigen en natuurlijk een 
nieuwste stand van zaken van Job on Wheels, ons ambitieuze 
ondersteuningsprogramma voor het onderwijs in de automo-
bieltechnieken. Stuk voor stuk dossiers waarin FEBIAC aantoont 
onze regeringen te willen helpen en bijstaan in de realisatie van 
hun beleidsprogramma’s. 

Ik wens u een verrijkende lectuur en dank u voor uw aandacht 
voor onze dossiers.

Thierry van Kan
Voorzitter FEBIAC vzw
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BESTE MECANICIENS IN 
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U herinnert het zich vast nog: tijdens het Auto- en 
Motorsalon van begin dit jaar voerde de FOD 
Economie controles uit omdat zij de eerlijkheid 
van bepaalde reclames betwist. Meer specifiek 
wat betreft de manier waarop prijsverminde-
ringen worden aangekondigd in onze automo-
bielbranche. Tegelijk kreeg onze federatie ook 
vragen van haar leden om verduidelijking over de 
wetgeving en hoe die correct toe te passen. Om 
die redenen hebben FEBIAC en de FOD besloten 
om hierover gezamenlijke aanbevelingen op te 
stellen; dit vanzelfsprekend in samenspraak met 
stakeholders bij onze ledenbedrijven. 

Prijsverminderingen, het is een zeer courant 
gebruik in de automobielsector waar de strijd 
om de consument hevig woedt. Een reden te 
meer om de regels rond deze aanduidingen 
van prijzen, promoties en kortingen op een 
transparante en faire manier te doen. Zowel in 
het belang van de consument als van de auto-
branche zelf. Om die reden hebben de FOD 
Economie en FEBIAC samen de schouders gezet 
onder het opstellen van een reeks aanbevelin-
gen hierrond. De finale aanbevelingen werden 
in de loop van de maand september tijdens een 
FEBIAC Academy-lezing door de initiatiefne-
mers gecommuniceerd aan onze leden en hun 
communicatiebureaus. 

De constructieve samenwerking in dit belangrijke 
dossier tussen enerzijds de autofederatie en haar 
leden en anderzijds de FOD Economie, heeft de ver-
antwoordelijken van de administratie doen besluiten 
om hun intentie aan te kondigen geen Pro-Justitia’s 
(PV) te verzenden en geen betaling van de transactie 
te eisen voor de inbreuken die tot op heden werden 
vastgesteld, voor zover er ook in de toekomst geen 
nieuwe inbreuken worden vastgesteld. Wanneer dat 
wel het geval is, kunnen deze PV’s in de toekomst 
wel opnieuw aangewend worden, voor zover de 
termijnen niet verstreken zijn. 

Wij durven er op te rekenen dat onze automobielbe-
drijven deze aanbevelingen ter harte zullen nemen, 
zodat zeker tegen het komende Salon onze autosec-
tor op een duidelijke en kwaliteitsvolle manier prijs-
verminderingen kan aankondigen aan zijn hopelijk 
talrijk geïnteresseerde klanten.

INFO DECEMBER 2014

 Prijsverminderingen op voertuigen:
FEBIAC en de FOD economie

stellen aanbevelingen op

FOD Economie en FEBIAC hebben 
samen de schouders gezet onder het 

opstellen van een reeks aanbevelingen 
omtrent prijsverminderingen 

op voertuigen.

”
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PRIJSVERMINDERINGEN OP VOERTUIGEN: AANBEVELINGEN

ALGEMENE AANBEVELING
Algemeen gesproken, wordt aanbevolen om 
erop toe te zien dat reclame, door haar 
algemene presentatie (het type, de grootte en 
de kleur van de karakters), de gemiddelde 
consument niet bedriegt met betrekking tot 
de prijs of het bestaan van voordelen (onder 
andere recyclage- en overnamepremies) en 
hem ertoe zou brengen een besluit over een 
transactie te nemen dat hij anders niet had 
genomen.

AANBEVOLEN OF AANGERADEN 
CATALOGUSPRIJS 
2.1 Om misleiding van de gemiddelde con-

sument zoveel mogelijk te voorkomen, 
verdient het aanbeveling om de term 
‘aanbevolen catalogusprijs’ of ‘aangera-
den catalogusprijs’ te gebruiken.  

 
2.2 Wanneer de prijsvermindering verwijst 

naar de ‘aanbevolen catalogusprijs’ of 
‘aangeraden catalogusprijs’’ dient men 
erop toe te zien dat deze ‘aanbevolen 
catalogusprijs’ of ‘aangeraden catalo-
gusprijs’ niet misleidend is. De verwij-
zing naar de ‘aanbevolen catalogusprijs’ 
of ‘aangeraden catalogusprijs’ in een 
advertentie rond prijsvermindering kan 
misleidend zijn als deze prijs illusoir of 
onredelijk hoog is. Zoals de Europese 
commissie preciseert: “Dit kan het geval 
zijn wanneer handelaren onredelijk hoge 
aanbevolen detailhandelsprijzen gebrui-
ken met het oog op prijsvergelijkingen en 
als gevolg daarvan bij consumenten de 
indruk wekken dat ze hun een aanzien-
lijke korting geven “1.

1.

2.

BASISPRIJS 
3.1 Om misleiding van de gemiddelde con-

sument zoveel mogelijk te voorkomen, 
verdient het aanbeveling om de vermel-
ding ‘vanafprijs zonder opties’ of ‘prijs 
exclusief opties vanaf ...’ te gebruiken.

3.2 Wanneer de prijsvermindering wordt 
aangekondigd met de vermelding ‘vanaf-
prijs zonder opties’ of ‘prijs exclusief 
opties vanaf ...’, dient men erop toe te 
zien dat deze ‘vanafprijs zonder opties’ 
niet misleidend is. 

NETTOPRIJS 
4.1 Om misleiding van de gemiddelde con-

sument zoveel mogelijk te voorkomen, 
verdient het aanbeveling om duidelijk 
aan te geven wat deze notie precies 
inhoudt.

4.2 De nettoprijs is de prijs waartegen het 
voorwerp van de publiciteit onmiddellijk 
kan worden gekocht. Het gaat om een 
prijs die elke consument zonder voor-
waarden kan krijgen.

4.3 Voorwaardelijke premies zoals een over-
name- of recyclagepremie mogen niet 
reeds afgetrokken zijn van de nettoprijs.

RECYCLAGEPREMIE OF ELKE ANDERE 
GELIJKAARDIGE BENAMING  
Om misleiding van de gemiddelde consument 
zoveel mogelijk te voorkomen, verdient het 
aanbeveling om een expliciete vermelding 
te voorzien bij elke aangeboden recyclage-
premie waardoor de gemiddelde consument 

3.

4.

5.

AANBEVELINGEN INZAKE AANKONDIGINGEN VAN 
PRIJSVERMINDERING IN DE AUTOSECTOR
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PRIJSVERMINDERINGEN OP VOERTUIGEN: AANBEVELINGEN

meteen kan begrijpen dat een dergelijke 
premie onderhevig is aan voorwaarden en 
hij ook  daadwerkelijk kennis kan nemen van 
deze voorwaarden. 

OVERNAMEPREMIE OF ELKE ANDERE 
GELIJKAARDIGE BENAMING 
Om misleiding van de gemiddelde consument 
zoveel mogelijk te voorkomen, verdient het 
aanbeveling om een expliciete vermelding 
te voorzien bij elke aangeboden overname-
premie waardoor de gemiddelde consument 
meteen kan begrijpen dat deze overname-
premie onderhevig is aan voorwaarden en 
hij ook daadwerkelijk kan kennis nemen van 
deze voorwaarden.  

VERLENGING VAN DE BIJZONDERE 
COMMERCIËLE VOORWAARDEN
Om misleiding van de gemiddelde consument 
zoveel mogelijk te voorkomen, verdient het 
aanbeveling om de looptijd van een promotie 
te vermelden (begin- en einddatum van de 
promotie) en om in geval van verlengingen 
de nieuwe looptijd aan te geven (begin- en 
einddatum van de verlenging).

BTW GRATIS
8.1 Het is in alle omstandigheden verboden 

om reclame te maken voor gratis btw 
wanneer de consument deze altijd dient 
te betalen. 

8.2 Het is in alle omstandigheden verbo-
den om consumenten de (valse)indruk 
te geven dat ze een voordeel krijgen 
terwijl dat voordeel in werkelijkheid niet 
bestaat. Het is in alle omstandigheden 

6.

7.

8.

verboden om wettelijke of reglementaire 
rechten van consumenten voor te stellen 
als een onderscheidend kenmerk van het 
aanbod van de onderneming. 

TOT X EURO VOORDEEL
Om misleiding van de gemiddelde consu-
ment zoveel mogelijk te voorkomen, verdient 
het aanbeveling om te zorgen dat: 

de aangekondigde voordelen daadwer-
kelijk betrekking hebben op het voorwerp 
van de publiciteit 
de berekeningswijze en de beschikbaar-
heid van de voordelen ontdaan zijn van 
elke dubbelzinnigheid 
deze voordelen op een duidelijke, zicht-
bare, leesbare, ondubbelzinnige en trans-
parante wijze worden voorgesteld.

LEESBAARHEID VAN DE VOOR-
WAARDEN VOOR DE TOEKENNING 
VAN KORTINGEN, PREMIES EN 
VOORDELEN ALLERHANDE
Om misleiding van de gemiddelde consu-
ment zoveel mogelijk te voorkomen, verdient 
het aanbeveling om te zorgen dat de voor-
waarden voor de toekenning van kortingen, 
premies en voordelen op een duidelijke, 
zichtbare, leesbare, ondubbelzinnige en 
transparante wijze worden voorgesteld.

                                    

9.

•

•

•

10.

AANBEVELINGEN INZAKE AANKONDIGINGEN VAN 
PRIJSVERMINDERING IN DE AUTOSECTOR
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Heel recent werd de (milieubewuste) automobilist 
opgeschrikt door de verklaringen van een onderzoe-
ker van Transport & Mobility Leuven (TML) als zouden 
elektrische voertuigen haast net zoveel fijnstof produ-
ceren als benzinewagens. Elektrische voertuigen zou-
den in de ogen van de betrokken onderzoeker geen 
stap vooruit betekenen in het verduurzamen van onze 
mobiliteit. Integendeel, de hogere aanschafprijs zou 
de investering niet rechtvaardigen en bovendien zou-
den incentives voor elektrische voertuigen eveneens 
hun doel voorbijschieten. Een boodschap die gretig 
werd opgepikt door de media, maar waar FEBIAC 
onmiddellijk nuancering en correctie aan heeft aan-
gebracht. Zonder dat wij hierbij de steeds betere 
milieuprestaties van verbrandingsmotoren minimali-
seren, en in de wetenschap dat onze mobiliteit ook 
de komende jaren nog fundamenteel afhankelijk blijft 
van fossiele brandstoffen.

Elk voertuig dat rijdt, veroorzaakt slijtage aan onder 
andere banden en remvoeringen. Die slijtage vertaalt 
zich dan weer in de productie van een hoeveelheid 
fijnstof. En wat eigenlijk heel logisch is: de verschillen 
tussen voertuigen op benzine, diesel of elektriciteit 
zijn op dat vlak niet zo beduidend. Bovendien is 
het een feit dat de nieuwste auto’s dermate schoon 
en milieuvriendelijk zijn geworden dat hun uitlaate-
missies zeer beperkt zijn. Dat wordt ook erkend en 
benadrukt in het studiewerk van TML. Maar daarmee 
stopt het verhaal helemaal niet! Elektrische voertuigen 
bieden een aantal voordelen die hen in onze ogen 
zeker nog een stapje voor geven op verbrandingsmo-
toren. Wij denken daarbij onder meer aan: 

het volledig ontbreken van uitlaatemissies op 
de plaats van gebruik;

•

het rendement van de aandrijving dat veel 
hoger ligt dan bij een verbrandingsmotor;
de groeiende mogelijkheid om elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen aan te wenden;
de voordelen van elektromobiliteit wat de betreft 
de energieonafhankelijkheid van ons land en van 
Europa;
de sterk gereduceerde geluidshinder in stads-
verkeer;
en op termijn: de mogelijkheid om elektrische 
voertuigen in te schakelen in slimme elektrici-
teitsnetwerken waardoor zij veel meer kunnen 
worden dan enkel een verbruiker van energie.

Deze voordelen rechtvaardigen niet enkel de 
zeer grote en ambitieuze investeringen die auto-
constructeurs doen om elektrische auto’s definitief 
deel te doen uitmaken van onze mobiliteit; zij ver-
antwoorden ook de ondersteuningsprogramma’s 
die zowat overal in Europa worden uitgewerkt om 
deze voertuigen commercieel succesvol te maken. 
Op dat vlak hinkt ons land trouwens nog achter! 
Veel meer zou kunnen en moeten gedaan worden 
om elektromobiliteit te promoten. 

Hoe dan ook, het studiewerk van TML laat meer 
dan één steek vallen. En hoewel deze onwaarhe-
den intussen helaas al hun weg gevonden hebben 
in de media en in de hoofden van velen, toch 
vinden wij het van wezenlijk belang om de waar-
heid haar plaats te geven. Daarom publiceren 
wij hierbij de opinie van Prof. Dr. Ir. Joeri van 
Mierlo van het departement Engineering van de 
Vrije Universiteit Brussel, die in dit domein gezien 
wordt als een wereldautoriteit. 

•

•

•

•

•
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Doen elektrische voertuigen 
(fijn) stof opwaaien?
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DOEN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (FIJN) STOF OPWAAIEN? 

Elektrische voertuigen stoten 4 keer 
minder fijn stof uit dan benzine 
voertuigen.

Een recente studie van Transport and Mobility 
Leuven deed heel wat (fijn) stof opwaaien in de 
media. Volgens deze studie veroorzaakt een elek-
trische auto evenveel fijn stof als een conventionele 
benzinewagen. Een verrassend resultaat dat sterk 
afwijkt van internationaal gepubliceerde resultaten.
Indien men deze studie van Transport and Mobility 
Leuven onder de loep neemt dan moet men vaststel-
len dat niet enkel verkeerde cijfers gebruikt worden, 
maar erger nog dat deze niet gebaseerd is op een 
juiste wetenschappelijke methode.

Om de milieu-impact van voertuigen op een weten-
schappelijk erkende basis te vergelijken dient men 
gebruik te maken van een volledige levenscyclus-
analyse. Bij een dergelijke methode worden niet 
alleen de emissies die uit de uitlaatpijp van een 
voertuig komen in rekening gebracht, maar ook de 
emissies voor de productie van de brandstof (ben-
zine of diesel) en elektriciteit. Daarnaast wordt ook 
de milieuschade van de productie van het voertuig 
en zijn componenten, oa de batterij, mee in reke-
ning gebracht alsook de impact van het recycleren 
van bepaalde onderdelen als het voertuig versleten 
is. Vanzelfsprekend wordt in dergelijke wetenschap-
pelijke methode ook rekening gehouden met de 
slijtage van de banden en remmen.

Een uitgebreide analyse van de milieu-impact van 
voertuigen is terug te vinden in het doctoraatswerk 
van Maarten Messagie “Environmental performance 
of electric vehicles, a life cycle system approach” (Vrije 
Universiteit Brussel, 2013). Het werk werd door tal 
van internationale experts gevalideerd, oa Prof. Anne-
Marie Tillman (Chalmers), een autoriteit in het domein 
van levenscyclusanalyses. Voorts werden onderdelen 
van dit onderzoek gepubliceerd in internationaal 
toonaangevende, wetenschappelijke tijdschriften die 
werken met een dubbel blind evaluatieproces.

Uit dit doctoraatswerk blijkt dat de productie van 
fijn stof tgv de remmen, banden en wegdek, slechts 
5% is van de totale productie van fijn stof van 
een voertuig over zijn volledige levensduur. Daar 
elektrische wagens via de elektrische motor ook 
het voertuig kunnen afremmen, het zogenaamde 
regeneratief remmen, hebben deze voertuigen veel 
minder slijtage van de mechanische remmen dan 
diesel of benzinevoertuigen. Naast het fijn stof dat 
uit de uitlaatpijp van een benzine of dieselvoertuig 
komt, komt een significante hoeveel fijn stof vrij bij 
de productie van benzine en diesel (olieraffinage). 
Indien men de uitlaatpijpemissies en de emissies van 
olieraffinage van benzinevoertuigen vergelijkt met 
de emissies voor de productie van elektriciteit voor 
elektrische voertuigen, dan stoten elektrische voer-
tuigen 4 keer minder fijn stof uit dan benzine- 
voertuigen. De ontginning van grondstoffen, meestal 
buiten Europa, voor de productie van componenten 
van voertuigen, oa. de productie van de katalysator 
bij benzine wagens en de batterij bij elektrische 
wagens, verhogen in belangrijke mate de milieu-
impact. Het is dus aanbevolen deze ontginning 
milieuvriendelijker te maken en de componenten op 
het einde van hun levensduur te recycleren.

Naast fijn stof zijn er nog tal van andere redenen 
die in het voordeel van elektrische voertuigen plei-
ten. Conventionele diesel en benzine wagens stoten 
aanzienlijke hoeveelheden uitlaatgassen uit in de 
stad, zoals koolstofmonoxide, stikstofoxiden en 
vluchtige organische stoffen, die allen een impact 
hebben op de gezondheid. Elektrische voertuigen 
zijn ook voordelig om de klimaatsverandering 
tegen te gaan. Vandaag stoten ze slechts 1/3e 
broeikasgassen uit in vergelijking met benzine 
wagens, rekening houdend met de productie van 
elektriciteit in België.

Daar de gemakkelijk ontginbare aardolie opge-
raakt, zal men meer en meer gebruik moeten 
maken van aardoliewinning uit teerzand en 
schaliegas. Deze ontgining heeft een veel grotere 
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milieu-impact dan de conventionele ontgining van 
aardolie. Daarentegen wordt elektriciteitsproduc-
tie properder door de toename van hernieuwbare 
energiebronnen (windturbinnes, zonnecellen). 
Wie vandaag een benzine wagen koopt weet 
dat die in 10 jaar op meer vervuilende benzine 
zal rijden. Wie vandaag een elektrische wagen 
koopt weet dat die binnen 10 jaar nog minder 
impact zal hebben op het milieu.

Daarnaast zijn er ook economische voordelen. 
De huidige import van aardolie in Europa heeft 
een negatieve invloed op handelsbalans: 1mil-
jard Euro per dag exporteren we uit onze 
Europese economie om aardolie te importeren. 

Een studie van Cambridge Econometrics heeft 
aangetoond dat kiezen voor elektrificatie 1 mil-
joen bijkomende jobs kan opleveren in 2030 
en meer dan 2 miljoen in 2050 in Europa.
Wensen we deze economische voordelen over te 
laten aan de Aziatische landen of kiest Europa 
resoluut voor elektromobiliteit?

Prof. Dr. ir. Joeri Van Mierlo
Vrije Universiteit Brussel
Faculty of Engineering
MOBI - Mobility, Logistics and Automotive technology 
research centre
ETEC - Department of Electrical Engineering and 
Energy Technology
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Ronde van België ‘New Energy’
Een première die wellicht 

navolging krijgt ...

Van 14 tot 16 november vond de eerste editie van 
de Ronde van België ‘New Energy’ plaats, een 
regelmatigheidsrit die dit jaar was voorbehouden 
aan hybridewagens. Dit evenement, georganiseerd 
door DG Sport om wagens op alternatieve energie 
proactief te promoten, kreeg de volledige steun van 
onze federatie.

Voor DG Sport, dat van oudsher de klassieke 
Ronde van België organiseert, werd het op alle 
vlakken een primeur. De testeditie van de Ronde 
van België ‘New Energy’ kon op heel wat bijval 
rekenen bij de deelnemers en krijgt dus een ver-
volg.

Een vijftiental teams met moderne auto’s nam deel 
aan de Ronde van België 2014, die de deelne-
mers in karavaan van Namen naar Spa leidde 
op het ritme van diverse regelmatigheidsproeven 
uitgestippeld door enkele van de mooiste streken 
van België en over een parcours van ongeveer 
1.500 kilometer. 

“De constructeurs willen hun hybridewagens in 
de kijker zetten en daarom hebben wij deze 
derde editie van de vernieuwde Ronde van België 
aangegrepen om hen daarbij te helpen”, ver-
klaarde Christian Juspin, verantwoordelijke van 
DG Sport. “Door deze wagens, die vooruitblikken 

op de auto van morgen, te laten vertrekken voor 
het imposante peloton aan klassiekers, konden 
het publiek en de waarnemers vaststellen dat 
de opzet geslaagd was: op een wagen na, die 
moest opgeven door een lekke band, hebben alle 
wagens de afstand probleemloos afgewerkt. Een 
veelbelovende start!”

Behalve de klassieke regelmatigheidsproeven en 
een permanente navigatieoefening kregen de deel-
nemers van deze Ronde van België ‘New Energy’ 
de opdracht om zo weinig mogelijk te verbruiken. 
De controleurs verzegelden de brandstoftanks en 
controleerden regelmatig het verbruik van fossiele 
brandstoffen. Het was dan ook interessant om te 
zien hoe de verschillende teams voordeel haalden 
uit hun elektrische aandrijving om zo hun benzine- 
of dieselverbruik terug te schroeven.
Het leverde de talloze toeschouwers langs de 
weg op z’n zachtst gezegd ongewone beelden 
op: Peugeots 3008 Hybrid en 508 RXH, Toyota’s 
Auris en Prius Plug-In, Mitsubishi’s Outlander 
Hybrid Plug In, een Volvo V60 Plug-In Hybrid en 
een indrukwekkende Infiniti Q50 Hybrid kruisten 
de degens met een Mercedes-Benz S-Klasse Blue 
Tech Hybrid en een BMW i8.
Na deze marathon onder huidige en toekomstige 
modellen, werden er drie klassementen opge-
steld. 
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Het eerste klassement bekroonde de regelmatig-
heidskampioenen. Die prijs ging naar het team 
van Libioul-Dessauvages met de Peugeot 508 RXH, 
gevolgd door de Mercedes S-Klasse van RTBF-jour-
nalist Gérald Wéry en Georges Biarde en de BMW 
i8 die voormalig F1-piloot en vijfvoudig winnaar 
van de 24 Uren van Spa, Eric van de Poele, deelde 
met regelmatigheidsspecialist Dan Erculisse.

In het zuinigheidsklassement was Toyota heer en 
meester: Dirk Meert en Inez Jacquemyn onder-
scheidden zich met hun Prius Plug In, en haal-
den het van de Auris van voormalig Belgisch 
Rallykampioen Jean-Pierre Van de Wauwer en 
Manu Yvens, Hoofdredacteur van de lokale televisie-
zender Télévesdre uit Verviers. Het andere podium 
werd aangevuld door Dennis Van Damme en Elke 
Vogeleer, die de kleuren van Peugeot verdedigden.

In het klassement voor de energie-index, dat verschil-
lende gegevens cumuleerde en als algemeen klasse-
ment fungeerde, was de overwinning voor journalist 
Julien Libioul en zijn bijrijder Alexandre Dessauvages. 
Zij mochten de overwinning op het palmares van hun 
508 RXH schrijven. Het eerste podium van de Ronde 
van België ‘New Energy’ werd vervolledigd door 
de Mercedes S-Klasse van Wéry-Biar en de Peugeot 
3008 Hybrid van rallypiloot Cédric De Cecco, bijge-
staan door Pierre Sibille. 

Dat team liet alle specifieke elektronische appara-
tuur links liggen en reed de Ronde van België ‘New 
Energy’ op basis van een app die ze hadden 
gedownload op hun smartphones. Ook dat is de 
toekomst ...

Ook de andere deelnames gingen uiteraard 
niet onopgemerkt voorbij. Zo won de Mitsubishi 
Outlander de zege in zijn klasse en trok de 
Infiniti de aandacht met opgemerkte passages 
van komiek Olivier Leborgne en RTBF-animator 
Jean-Louis Lahaye. Ambiance verzekerd op de 
verschillende haltes.

Ook geven we nog mee dat meervoudig Belgisch 
Kampioen Willy Braillard en zijn erg ervaren 
copiloot Christian Delferrier heel lang het alge-
mene klassement aanvoerden met hun Volvo V60 
Plug In Hybrid, tot ze een lekke band kregen, die 
vervolgens scheurde, wat het einde van hun race 
betekende.

De balans van deze eerste Ronde van België 
‘New Energy’ is resoluut positief, in die mate 
zelfs dat DG Sport de wedstrijd volgend jaar wil 
overdoen. Het deelnemersveld zal dan worden 
uitgebreid met onder meer aardgaswagens. Een 
ding is echter nu al zeker: hier wordt geschiedenis 
geschreven.
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Job On Wheels by FEBIAC: 
Facts, Figures and Future 

Job On Wheels, een project dat FEBIAC in mei 
2013 gelanceerd heeft, bundelt een hele waaier 
van hulpmaatregelen voor de auto-afdelingen in 
het technische onderwijs. Die maatregelen werden 
ontwikkeld in overleg met de Vlaamse en Franstalige 
gemeenschappen om die opleidingen te ondersteu-
nen. Autoberoepen horen vandaag immers nog altijd 
bij de knelpuntberoepen.

Tijdens het eerste jaar van zijn bestaan heeft Job 
On Wheels voor de scholen in België al heel con-
crete resultaten opgeleverd:

“Zo hebben we, naast verscheidene andere initi-
atieven, meer bepaald 17 e-learning modules uit-
gewerkt, in nauwe samenwerking met EDUCAM,” 
legt Thierry van Kan, Voorzitter van FEBIAC, uit. 
“Dat initiatief werd tijdens het eerste jaar van zijn 
bestaan goed ontvangen in de scholen en er zijn 
al meer dan 2.000 gebruikslicenties verleend. Als 
aanvulling op die modules, en altijd met de steun 
van EDUCAM, hebben we ook een volledige syl-
labus samengesteld die binnen de opleiding tot 
onderhoudstechnicus gebruikt kan worden. Ook 
dat initiatief werd uitstekend ontvangen: in scho-
len over het hele land werden er 1.450 publica-
ties verdeeld die dagelijks gebruikt worden.”

Voeg bij die initiatieven nog de distributie van 
didactische panelen in de scholen, alsook de 
organisatie van verscheidene opleidingen voor 
leerkrachten en u krijgt een mooi overzicht van 
de eerste initiatieven van Job On Wheels op het 
terrein.

Job On Wheels op het Salon, 
Take 2 

De stand van Job On Wheels op het Salon 
2014 had heel wat succes, zowel bij de media 
als bij het publiek. Logisch dus dat Job On 
Wheels er in 2015 weer bij is. De stand die 

In nauwe samenwerking met EDUCAM, 
hebben we 17 e-learning modules 
uitgewerkt. Als aanvulling hebben 

we ook een volledige syllabus 
samengesteld die binnen de opleiding 

tot onderhoudstechnicus gebruikt 
kan worden.

”
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dit keer in Paleis 4 te vinden is, krijgt er een 
aantrekkingspool bij in de vorm van de mythi-
sche en zeldzame De Lorean DMC-12 uit de 
beroemde trilogie ‘Back to the Future’. Onder 
de titel ‘Step into your Future’ biedt Job On 
Wheels opnieuw een verrassende fotohoek aan 
waarin de bezoekers de helden zijn van hun 
eigen film en van, naar we hopen, hun toekom-
stige carrière in de autosector.

Naast die speelse activiteit geeft Job On Wheels 
tijdens het hele Salon ook technische initiaties, 
zowel voor beginnelingen als gevorderden. 
Die workshops die in nauwe samenwerking met 
10 verschillende autoconstructeurs en met het pro-
ject Diagnose Car uitgewerkt zijn, stellen groot en 
klein in staat om op een (inter)actieve manier tal van 
vaak onbekende technische aspecten te ontdekken 
van de auto’s die we elke dag gebruiken. 

Nieuwigheden 2015

Het succes van de acties die Job on Wheels het afgelopen jaar op het getouw heeft gezet, heeft ons doen 
besluiten om samen met EDUCAM het aanbod verder uit te bouwen voor het nieuwe schooljaar. Daarom 
werd ook een cursus polyvalent mecanicien klaargestoomd, en werd het e-learninggedeelte uitgebreid met 
hoofdstukken over banden en motormanagement. Alle scholen die het wensen, kunnen van dit aanbod 
gebruik maken.  
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Wesley Vilette, 
een van de beste mecaniciens 

in Europa ... bij toeval

Wesley Vilette, uit Oupeye in de buurt van Luik, 
wordt in december 25 en is een van de beste 
mecaniciens van België. De jongeman werd tijdens 
de selectieproeven op de stand Job On Wheels 
gedurende het voorbije Auto- en Motorsalon 2014 
geselecteerd om deel te nemen aan de wedstrijd 
EuroSkills die van 2 tot 4 oktober in Rijsel plaats 
vond. Tijdens die Olympische Spelen van de beroe-
pen kwamen jonge vakmensen uit 27 Europese lan-
den tegen elkaar uit om hun deskundigheid te tonen. 
Wesley was een van die jongeren die met trots de 
kleuren van de autoberoepen en van de Belgische 
opleidingen heeft verdedigd. 

Niets echter leek deze jonge Luikenaar voor dit 
soort van wedstrijden voor te bestemmen. “Na een 
algemene opleiding wetenschappen in het secundair, 
kreeg ik eigenlijk bij toeval belangstelling voor de 
autoberoepen”, vertelt hij. Eerst probeerde de jonge-
man nog een graduaat informatica te behalen, maar 
al heel snel besefte hij dat hij in die richting niets te 
zoeken had. “Ik heb de tijd genomen om na te den-
ken. Zoals veel jongeren van mijn leeftijd, voelde ik 
me tot auto’s aangetrokken. 

Daarom startte ik het volgende schooljaar met 
een graduaat aan het ISET (Institut Supérieur 
d’Enseignement Technologique – Hoger instituut 
voor technologisch onderwijs) van Luik, in de 
afdeling verbrandingsmotoren.” Het was meteen 
liefde op het eerste gezicht. Na het eerste jaar 
echter voelt Wesley zich wat gefrustreerd. “Er 
waren naar mijn smaak niet genoeg praktijkles-
sen. Dus zocht ik naar een manier om dat ont-
brekende aspect van de opleiding op te vullen.” 
De jonge man schreef zich in voor de opleiding 
tot garagist-reparatiemecanicien aan het IFAPME 
(Waals instituut voor alternerend leren). “Ik volgde 
de twee cursussen tegelijk. Dat was niet altijd even 
gemakkelijk. Ik moest me in bochten wringen om 
de verplichte praktische stages van het IFAPME te 
volgen, soms door weg te blijven van de cursus-
sen van het ISET. Maar uiteindelijk beklaag ik me 
die keuze niet.” Vandaag is Wesley aan het werk 
bij Autoform (een kennis- en opleidingscentrum 
voor autoberoepen) waar hij opleidingen ontwik-
kelt. Daarnaast heeft hij gedurende een jaar een 
twintigtal specialisatiedagen gevolgd om aan de 
EuroSkills van Rijsel te kunnen deelnemen.
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Na de wedstrijd wilde Wesley Vilette weer 
avondlessen volgen om zijn opleiding voort te 
zetten. “Ik wil industrieel ingenieur worden en me 
toeleggen op het klaarstomen van sportauto’s”, 
vertrouwt hij ons toe. Hij betreurt geen enkele stap 
in zijn loopbaan. “Ik had me wellicht onmiddellijk 
op de opleiding tot ingenieur kunnen toeleggen, 
maar na het secundair onderwijs wist ik niet wat 
ik wou doen. Ik heb zelf mijn weg gezocht, maar 
er is geen stap in mijn parcours waar ik nu spijt 
over heb. Dat is het bewijs dat je met passie, wil 
en werk je eigen lot in handen kunt nemen.”

Welsey heeft met brio bijgedragen aan de oogst 
van medailles en eretekens die de Belgische ploeg 
in Rijsel heeft verzameld. Hij mocht binnen zijn vak-
gebied het eremerk van uitmuntendheid opspelden; 
hetgeen betekent dat hij resultaten heeft laten opte-
kenen die vergelijkbaar zijn met die van de kandi-
daten die goud, zilver of brons ontvingen en dat hij 
beter heeft gescoord dan het Europese gemiddelde. 
Een pracht van een prestatie voor deze jonge kerel 
die op die manier een waardevolle lijn kan toevoe-
gen aan zijn reeds goedgevuld CV. 

Palmares Euroskills Lille 2014 – Autotechnieken
Verenigd Koninkrijk 532 punten
Zweden  531 punten
Portugal  530 punten
België  528 punten
Noorwegen 520 punten
Litouwen  501 punten
Nederland  496 punten
Duitsland  485 punten
Frankrijk  473 punten
Italië  453 punten
Rusland  449 punten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

“Ik heb mijn selectie voor Euroskills 
binnengehaald op de stand van 

Job On Wheels tijdens het 
Auto- en Motorsalon 2014”

”
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DE REGEERAKKOORDEN 
ONDER DE LOEP
In de aanloop naar de federale verkiezingen en de 

verkiezingen van gewesten en gemeenschappen op 

25 mei van dit jaar, heeft FEBIAC alles in het werk 

gesteld om de verscheidene politieke partijen te 

informeren over de kerndossiers die de automobiel-

branche aanbelangen en waarvan onze federatie 

verwachtte dat zij een neerslag zouden vinden in de 

regeerakkoorden die na de verkiezingen door de 

nieuwe coalities zouden worden opgesteld. 

Vandaag kunnen wij de analyse maken van deze 

regeerakkoorden en van de mate en manier waar-

op onze bekommernissen weerklank hebben gevon-

den. In de volgende hoofdstukken vindt u onze 

lezing van respectievelijk het federale, Brusselse, 

Vlaamse en Waalse regeerakkoord. 

 
 

INFO DECEMBER 2014



INFO DECEMBER 2014

17

R
EG

EER
A

K
K

O
O

R
D

EN

DE REGEERAKKOORDEN 
ONDER DE LOEP
In de aanloop naar de federale verkiezingen en de 

verkiezingen van gewesten en gemeenschappen op 

25 mei van dit jaar, heeft FEBIAC alles in het werk 

gesteld om de verscheidene politieke partijen te 

informeren over de kerndossiers die de automobiel-

branche aanbelangen en waarvan onze federatie 

verwachtte dat zij een neerslag zouden vinden in de 

regeerakkoorden die na de verkiezingen door de 

nieuwe coalities zouden worden opgesteld. 

Vandaag kunnen wij de analyse maken van deze 

regeerakkoorden en van de mate en manier waar-

op onze bekommernissen weerklank hebben gevon-

den. In de volgende hoofdstukken vindt u onze 

lezing van respectievelijk het federale, Brusselse, 

Vlaamse en Waalse regeerakkoord. 
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Al bij al is de nieuwe federale regering vrij snel tot 
stand gekomen en oogt het regeerakkoord ambi-
tieus. Het economische herstel is hierin hoofdpri-
oriteit, er worden een aantal hervormingen naar 
voor geschoven de groei te stimuleren, nieuwe 
jobs te creëren, de sociale zekerheid op termijn 
betaalbaar te houden, en er wordt gesnoeid 
in het overheidsapparaat. Dit alles kon jammer 
genoeg niet zonder enkele belastingverhogingen, 
traditiegetrouw bleef de weggebruiker hiervan 
niet gespaard. Hieronder volgt een overzicht van 
de intenties en voornemens van de nieuwe cen-
trumrechtse regering op automobielvlak, en wor-
den ze getoetst aan het FEBIAC-memorandum1. 

Belastingverhogingen

FEBIAC had in haar memorandum gepleit om de 
verhoging van globale consumptiebelastingen te 
vermijden, om de consument waar mogelijk een 
alternatief aan te reiken teneinde de verhoging 
mits gedragsaanpassing te vermijden, en om 
te focussen op de afbouw van sectorspecifieke 
gunstregimes en vrijstellingen. Indien al extra geld 
moest gezocht worden in de transportsector, dan 
stond FEBIAC erop om de weg van de geleidelijk-
heid te bewandelen en de belastingen te spreiden 

zowel in de tijd als over zoveel mogelijk voertui-
gen/gebruikers. 

Uiteindelijk koos de federale regering niet voor 
een hoger algemeen btw-tarief (21%), wel voor 
de verbreding van de belastbare basis door het 
6% btw-tarief voor renovatie enkel nog toe te pas-
sen op woningen ouder dan 10 jaar (in plaats 
van 5 nu). Verder worden niet alle accijnzen ver-
hoogd, maar enkel de dieselaccijnzen (wellicht 
tot op het niveau van Nederland). Door te kiezen 
voor een benzinewagen, kan de consument deze 
belastingverhoging dus vermijden. De verhoging 
zou slechts geleidelijk gebeuren via het beproefde 
cliquet-systeem op diesel en pas vanaf 2016 
(meerjarenbegroting oktober 2014). De wegver-
voersector wordt ontzien omdat de minimumac-
cijnzen voor professionele diesel niet worden 
opgetrokken. Wel verontrustend is het voorstel 
om de accijnzen jaarlijks te indexeren (terwijl de 
belastingvermindering voor elektrische voertuigen 
niet wordt geïndexeerd de komende 4 jaar!). Dit 
kan de kostenstructuur en dus het concurrentiena-
deel van onze ondernemingen ten opzichte van 
hun buitenlandse concurrenten op termijn enorm 
verzwaren. Uiterste waakzaamheid is hier gebo-
den, zoals het regeerakkoord ook aangeeft. 

deraal regeerakkoord: 
juiste prioriteiten, maar lasten voor 

autosector niet min... 

INFO DECEMBER 2014

1 http://www.febiac.be/public/news-content.aspx?lang=NL/

Fe
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Vergroening wagenpark

De federale regering wil meer milieuvriendelijke 
voertuigen op de weg. Ze kijkt ook in eigen boe-
zem en geeft de voorkeur aan elektrische, hybride 
en CNG dienstvoertuigen voor alle federale 
overheidsdiensten en -instellingen. FEBIAC had 
ook graag waterstof gezien in het lijstje. Om ook 
ondernemingen en werknemers ertoe aan te zet-
ten om meer te investeren in schone voertuigen, 
onderzoekt de regering of het minimum bedrag 
inzake Voordeel Alle Aard (VAA min. €1.200, 
niet geïndexeerd) kan worden afgeschaft. Dit 
is voor FEBIAC echter onvoldoende om ultra 
schone, maar vaak dure wagens te ondersteu-
nen: ook moet het minimale CO2-percentage 
van 4% waarmee de cataloguswaarde van het 
voertuig wordt vermenigvuldigd, omlaag; zoniet 
zullen alle wagens die meer kosten dan pakweg 
30.000€, niets hebben aan de afschaffing van 
het minimale VAA-bedrag. In haar memorandum 
stelt FEBIAC ook voor om de vergroening van de 
autofiscaliteit door te trekken of te versterken in 
andere belastingstelsels:

Vennootschapsbelasting: vervang de huidige 
aftrekschalen voor bedrijfswagenkosten door 
1 lineaire, technologieneutrale curve met CO2-
afhankelijke aftrek. Trek de kostenaftrek voor ultra 
schone wagens op van 120% nu tot 130%;
Personenbelasting: Vervang de algemene 75%-
aftrekbepaling voor wagens van zelfstandigen 
door de lineaire curve uit de vennootschapsbelas-
ting. Verlaag het minimum VAA voor ultraschone 
bedrijfswagens van 4% tot 2% van de catalogus-
waarde en van € 1.200 tot € 600 per jaar.
Rechtspersonenbelasting: maak de kosten voor 
ultraschone wagens voor 100% aftrekbaar.
Indirecte belastingen: vraag de EU de toelating 
om de particuliere aankoop van ultraschone 
voertuigen vrij te stellen van btw of te onderwer-
pen aan één van de verlaagde btw-tarieven. Stel 
aardgas en waterstof vrij van accijnzen op trans-
portbrandstoffen tijdens de komende legislatuur. 

•

•

•

•

FEBIAC gokt op 2 paarden en pleit op gewestelijk 
niveau voor de invoering van een gewestelijke 
ecopremie van € 100 per gram CO2 onder de 
70g/km, met maximaal € 7.000 bij 0g/km 
CO2.

Mobiliteit, ITS en verkeersveilig-
heid

Het spoor is zowat de laatste der Mohikanen in het 
mobiliteitslandschap waar het federale niveau nog 
overwegend bevoegd voor is. Ook het spoor moet 
ontvetten: zo zal het labyrint aan dochteronderne-
mingen en participaties van de NMBS en Infrabel 
streng worden getoetst aan de kerntaken van het 
spoor en afgebouwd waar nodig. Inzake het GEN 
zou de exploitatie versneld worden ingevoerd en 
geïntegreerd in het vervoersplan. De gratis-politiek 
zal na Vlaanderen ook op federaal niveau worden 
geëvalueerd. Verder wil men een geïntegreerd 
openbaar vervoeraanbod en dito vervoersbewijzen 
organiseren, uiteraard in samenwerking met de 
regionale bestuursniveaus en vervoermaatschap-
pijen. Inzake de rol van privévervoer in het multi-
modale verhaal blijft FEBIAC op zijn honger zitten: 
enkel de fiets zal aandacht krijgen, geen woord 
over de rol van auto en motorfiets. Zij zullen noch-
tans vaak ingeschakeld worden op weg naar en 
van de treinstations. FEBIAC vraagt dan ook met 
aandrang dat voldoende parkings worden voorzien 
rond de treinstations, in het bijzonder degenen die 
deel uit maken van voorstedelijk openbaar vervoer 
zoals het GEN. 
 
Inzake Intelligent Transport Systems (ITS) stelt het 
regeerakkoord uitdrukkelijk er over te waken dat 
tijdig de nodige acties worden ondernomen om 
in België ITS in voertuigen te implementeren bin-
nen de gebieden die door de ITS kaderrichtlijn 
en kaderwet zijn voorzien. Op vraag van o.a. 
FEBIAC krijgt eCall bijzondere aandacht, het kan 
een eerste concrete toepassing van EU-omvang 
zijn om te implementeren in ons land. 
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Daartoe zouden alle noodcentrales voorzien 
moeten zijn tegen eind 2017. Concreet wil de 
federale regering investeren in de kwaliteit van de 
behandeling van noodoproepen bestemd voor de 
hulpdiensten en dit via het unieke nummer 112. 
Daarenboven wil ze voor de noodoproepcentra, 
in overleg met Volksgezondheid, politie en civiele 
veiligheid, een meer betrouwbare ICT-architec-
tuur die openstaat voor nieuwe technologieën 
en gemakkelijker en minder duur is om te laten 
evolueren. Verder zal het aangepaste reglemen-
tair kader gecreëerd worden om automatische 
oproepen vanuit wagens te behandelen en de 
kwaadwillige en misplaatste oproepen te vermin-
deren. Om de oproepen meteen te behandelen en 
de interventies te verzekeren, zullen de noodop-
roepcentra en de hulpdiensten correcte basiscar-
tografie, geografische gegevens en GIS-toestellen 
gebruiken.

De federale regering wil, in samenwerking met 
de gewesten, werk maken van grondige vereen-
voudiging van de wegcode en van een nieuwe 
codificatie. Ook de doorlooptijd om voertuigen in 
het verkeer te brengen, zal worden verkort. Door 
de 6e staatshervorming worden het verkeersvei-
ligheidsbeleid verder geregionaliseerd. Via een 
goede ongevallenanalyse – wie zal dit voortaan 
uitvoeren? – wil de regering de oorzaken van 
ongevallen beter in kaart brengen, zodat de 
nodige beleidsmaatregelen kunnen getroffen wor-
den – wie zal die maatregelen nemen? 

Good governance

In het FEBIAC-memorandum werd een expliciet 
hoofdstuk besteed aan ‘goed bestuur’. FEBIAC 
is dan ook verheugd dat ook de federale rege-
ring werk wil maken van de tijdige omzetting 
van EU wetgeving naar Belgisch recht en dat zij 
daarbij vooral geen strengere wetgeving invoert 
dan wat Europa voorschrijft. Door het vermijden 
van deze ‘gold plating’ en het waken over een 

regelgevende ‘level playing field’ worden onze 
ondernemingen niet extra benadeeld tov hun con-
currenten binnen de interne Europese markt. Dit is 
een bijzonder aandachtspunt voor de automobiel-
activiteiten die in ons land nog omnipresent zijn 
en verder moeten verankerd worden. 

Daarnaast moeten de overlegstructuren tussen het 
federale en gewestelijke niveau worden gemoder-
niseerd en gestroomlijnd, met het oog op de bepa-
ling van standpunten die op Europees vlak door 
België worden verdedigd. Zeker in automobiel-
dossiers (CO2, emissies, voertuighomologatie,...) 
is het cruciaal dat ons land de visie en bezorgd-
heden van de hier gevestigde automobielindustrie 
ernstig en ter harte neemt, en vooral meeneemt 
naar de Europese onderhandelingstafels.

Tot slot: het federaal regeerakkoord begint met te 
stellen dat de verschillende bestuursniveaus die 
uitvoering geven aan de 6e staatshervorming, 
moeten streven naar institutionele stabiliteit en 
verantwoordelijkheidszin.
In dat verband dringt FEBIAC, samen met de 
betrokken private stakeholders, bij alle betrokken 
overheidsdiensten aan op continuïteit, overleg, 
coherentie in het kader van de overdracht van 
bevoegdheden en van diensten inzake voertuig-
homologatie. Er moet immers nog veel uitge-
klaard worden op het vlak van gewenste structuur, 
werking, mensen en middelen, maar een ding 
moet duidelijk zijn: een voertuig homologeren in 
ons land kan en moet veel efficiënter en sneller 
verlopen in vergelijking met vroeger. De geweste-
lijke regeringen krijgen een unieke kans om aan 
te tonen dat confederalisme in de praktijk –in dit 
geval voertuighomologatie– beter werkt. 



De visietekst van de nieuwe Vlaamse Regering 
gaat uit van 3 kernbegrippen: vertrouwen, verbin-
den, vooruitgaan. Voorop staat de nood aan een 
betere kwaliteit van water, bodem en lucht, aan 
een bloeiend ondernemingsklimaat met minder 
administratieve lasten en meer klantvriendelijk-
heid, maar ook, en opvallend expliciet, aan 
dringende infrastructuurwerken rond de grootste 
congestiepunten in Brussel en Antwerpen voor 
een vlotte bereikbaarheid en doorstroming. Van 
een trendbreuk gesproken...

FEBIAC vergelijkt de kernpunten akkoord met 
haar eigen standpunten die we naar aanleiding 
van de verkiezingen aan de partijen hebben 
bezorgd om te kijken waar er overeenstemming 
is en, belangrijker, waar het Vlaamse beleid nog 
kan versterkt worden. In het algemeen geeft het 
Vlaamse regeerakkoord ons vertrouwen in de 
nieuwe regering en wenst FEBIAC meer dan ooit 
in nauw overleg te gaan om de talrijke uitdagin-
gen samen aan te pakken. 

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Net zoals in het memorandum van FEBIAC wil 
de Vlaamse Regering een degelijke verkeersinfra-

structuur, een vlotte bereikbaarheid en doorstro-
ming, die zowel voor de economie als voor pri-
vate verplaatsingen van belang zijn. Daarbij gaat 
de focus naar probleemoplossende infrastructuur-
werken, zeker voor Brussel en Antwerpen. 

FEBIAC pleit voor een versnelde aanpak van 
de ontbrekende schakels in hoofdwegennet. De 
regeringsleiders volgen onze redenering dat ook 
de secundaire wegen beter moeten ingeschakeld 
worden in het vervoersnetwerk. FEBIAC vraagt 
verder een duidelijke structuur voor het wegennet 
waarbij de functie en de vormgeving op elkaar 
zijn afgestemd. De reële verkeersstromen moe-
ten de basis zijn om de verkeersafwikkeling te 
verbeteren met gebruik van dynamisch verkeers-
management, de toepassing van het groene golf 
principe bij verkeerslichten en geloofwaardige 
snelheidslimieten. 

Voor het goederenvervoer is het belangrijk om 
de laad- en lostijden ter verruimen, stedelijke 
toegangsbeperkingen voor vrachtvoertuigen te 
harmoniseren en eindelijk een proefproject met 
ecocombi’s te realiseren. Geluidsarm laden en 
lossen in steden moet ook mogelijk zijn op ver-
keersluwe momenten (dagrand en ’s nachts). 

t Vlaamse regeerakkoord 
doorgelicht 
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HET VLAAMSE REGEERAKKOORD DOORGELICHT 

Deze punten vindt FEBIAC terug in het 
Regeerakkoord. 

Minder gelukkig is dat de Vlaamse regering blijft 
vasthouden aan het STOP-principe; hoewel zij 
alle vervoersmodi evenwaardig wil behandelen 
en de complementariteit wil versterken. Bovendien 
wordt de rol van de gemotoriseerde tweewielers 
stelselmatig vergeten, een groeiende en kwets-
bare groep in het verkeer. FEBIAC vraagt meer 
aandacht op diverse vlakken: de mobiliteit van 
motoren en scooters is gebaat bij specifieke par-
keervoorzieningen in steden. De veiligheid van 
motorrijders verbeteren, betekent ook de ande-
re weggebruikers sensibiliseren en voorgezette 
opleidingen ondersteunen. Nu de nummerplaat 
voor nieuwe bromfietsen en scooters is ingevoerd, 
is het zaak om zo snel mogelijk het bestaande 
park hiermee uit te rusten.

De ketenmobiliteit moet versterkt worden met 
P+R’s, met prioriteit bij de multimodale knoop-
punten. Door in te spelen op technologische 
innovaties en het aanbieden van multimodale 
real-time-informatie aan alle weggebruikers moet 
de verkeersdoorstroming verbeteren, aangevuld 
met investeringen in ITS-maatregelen. ITS moet 
ingezet worden om incidenten sneller te beheren 
en beheersen.

Het openbaarvervoeraanbod moet meer vraagge-
stuurd worden en evolueren naar ‘basisbereikbaar-
heid’ in plaats van ‘basismobiliteit overal’. Vrije 
beddingen voor het openbaar vervoer zijn mogelijk 
voor FEBIAC maar kunnen enkel worden aangelegd 
als er voordien uit studiewerk blijkt dat er effectief 
een betere doorstroming zal zijn voor alle vervoer-
modi. Er moet een systeemoptimum worden nage-
streefd, eerder dan een bepaalde vervoermodus te 
allen tijde een voorkeurbehandeling te geven. 

Een veilige weginrichting kan slechts gerealiseerd 
worden door degelijk onderhoud en een betere 

analyse van de ongevallen die het uitgangspunt 
moet worden voor de (her-) aanleg van wegen 
en rotondes. De intentie om het onderhoud van 
de wegen versneld door te voeren, mag voor 
FEBIAC geen dode letter blijven, net zo min 
als onze vraag naar uniforme, beter leesbare 
en vergevingsgezinde weginrichting. FEBIAC 
vraagt aan het nieuw op te richten Vlaams Huis 
voor de Verkeersveiligheid om zijn initiatieven 
te stoelen op een betere accidentologie. FEBIAC 
verwelkomt de bijzondere aandacht voor de 
motorrijders en hun erkenning als zwakke weg-
gebruikers.

Fiscaliteit en milieu

De Vlaamse Regering zal het intergeweste-
lijke samenwerkingsakkoord honoreren en wil 
in 2016 een kilometerheffing invoeren voor het 
vrachtvervoer over de weg. Voor auto’s zal ze 
“onderzoeken onder welke voorwaarden op 
termijn op budgetneutrale wijze een kilometer-
heffing of een wegenvignet kan worden inge-
voerd”. 

FEBIAC is verheugd dat budgetneutraliteit wordt 
nagestreefd – dat kan niet gezegd worden van 
de federale maatregel om de dieselaccijnzen 
te verhogen – maar betreurt dat niet resoluut 
gekozen wordt voor een kilometerheffing voor 
lichte voertuigen, want dan pas zal de slimme 
kilometerheffing maximaal mobiliteitssturend zijn 
en maximaal effect kunnen hebben op de conges-
tie. Het Waalse regeerakkoord is nog explicieter 
en wil niet weten van een kilometerheffing voor 
auto’s in deze legislatuur...

Er zit niet anders op dan stapsgewijs te evolueren 
naar een slimme kilometerheffing door de auto-
belastingen te verschuiven van aankoop en bezit 
naar milieuprestaties en tenslotte naar gebruik. De 
eerste stappen kunnen in deze legislatuur gezet 
worden, FEBIAC heeft concrete voorstellen:
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Vlaanderen moet werk maken van de vergroening 
van de jaarlijkse verkeersbelasting in functie van 
CO2-uitstoot en Euronomen, in overleg en maxi-
maal geharmoniseerd met de andere gewesten.
Teneinde ook buitenlanders mee te laten beta-
len voor het gebruik van ons wegennet, kan 
een wegenvignet worden ingevoerd voor ieder-
een, zoals ook Duitsland dat recent heeft 
voorgesteld. Voor Belgen kan dit wegenvignet 
verrekend worden samen met het aanslagbiljet 
van de jaarlijkse verkeersbelasting, een admi-
nistratieve vereenvoudiging.
Om de invoering van het wegenvignet bud-
getneutraal te maken voor Belgen conform het 
Vlaamse regeerakkoord, moet de BIV –jaarlijks 
goed voor € 400 mln– worden afgeschaft.

FEBIAC vraagt een meer diverse energie- en 
brandstofmix voor het transport. Investeringssteun 
moet de uitbouw van een dicht aardgas- en water-
stoftanknetwerk versnellen. Interactieve websites 
en apps moeten deze distributiepunten en de 
publiek toegankelijke laadpalen voor elektrische 
voertuigen ruimer bekend maken.

België moet de recyclagekampioen blijven. Het hui-
dige PST-systeem moet behouden blijven want het 
is kostefficiënt voor de producent én gratis voor de 
consument. De niet erkende verwerkingscentra dienen 
strengere boetes opgelegd te krijgen. Niet alle wrak-
ken worden verwerkt en hiervoor is het belangrijk 
om het vernietigingscertificaat te koppelen aan de de 
opschorting van de betaling van de verkeersbelasting. 
Het autowrak moet als één geheel worden beschouwd 
en elke opsplitsing van de afvalstromen dient verme-
den te worden. Geef de EV-marktspelers tijd om een 
doeltreffende batterijreclyclage te organiseren die de 
consument niet opzadelt met extra kosten. 

Good governance

Het Vlaams Regeerakkoord belooft bilateraal over-
leg met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk 

1.

2.

3.

en het Waalse Gewest over dossiers met betrek-
king tot mobiliteit, werk en ruimtelijke ordening die 
de verschillende gewesten aanbelangen. FEBIAC 
wenst in dat verband met hen mee te werken aan 
een vooruitziend, voorspelbaar, eenvoudiger en 
geharmoniseerd wetgevend kader. De 6e staats-
hervorming vereist voor automobieldossiers nog 
méér coherentie en overleg tussen de gewesten 
dan vroeger, met name op het vlak van mobiliteit, 
fiscaliteit en voertuighomologatie. 
Ook op Europees niveau, met name ter bepaling 
van Belgische standpunten in automobieldos-
siers, is er meer intergewestelijk politiek overleg 
nodig opdat de Belgische vertegenwoordigers in 
de Europese instellingen maximale steun geven 
aan de in België gevestigde voertuigindustrie. En 
vooral, er is geen nood aan méér en strengere 
regelgeving dan wat Europa vraagt. Alvast de 
Vlaamse Regering lijkt FEBIAC hierin te volgen.  

Vorming en training

De visietekst van de Vlaamse Regering blijft vaag 
over onderwijs. FEBIAC stelt voor om in alle 
onderwijsinrichtingen en –netten een verplicht les-
sentraject ‘techniek en technologie’ in te voeren, 
met aandacht voor immersie, tutoring, stages en 
alternerend leren. De technologische en compe-
tentiecentra voor automobieltechnieken moeten 
nog meer toekomst georienteerd te worden. Job 
on Wheels stelt nu al didactisch materiaal voor 
het onderwijs ter beschikking en het is de taak 
van de Vlaamse Overheid om dit verder uit te 
breiden en te financieren. 

 

INFO DECEMBER 2014

HET VLAAMSE REGEERAKKOORD DOORGELICHT 



De Gewestelijke Beleidsverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) beschrijft op 120 pagi-
na’s zijn Brussels ‘project rond duidelijke prioriteiten, sterke initiatieven en een nieuwe ambitie’.
Die wil het Gewest “ten uitvoer brengen aan de hand van hervormde, performante en systematisch geëva-
lueerde openbare instrumenten”. 
We hebben hier de punten hernomen die FEBIAC aanbelangen en waarvoor we aanbevelingen hebben 
gedaan in het memorandum gepubliceerd ter gelegenheid van de verkiezingen.

Gewestelijke 
Beleidsverklaring van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)
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THEMA VERKEER/WEGVEILIGHEID

INHOUD VAN HET MEERDERHEIDSAKKOORD
De regering zal zich in de eerste plaats toeleg-
gen op de 15 drukste punten en trajecten van 
het gewest door de infrastructuur en het beheer 
van de verkeerslichten te verbeteren, rekening 
houdend met de dichtheid van het verkeer.
Om de files aan te pakken, zal de regering de 
coördinatie van de werven versterken.
De regering zal alles in het werk stellen opdat 
het Hoofdstedelijk Gewest zijn acties op het 
gebied van economie en tewerkstelling, mobi-
liteit, milieu, wegveiligheid enz. optimaal kan 
implementeren ...   

VISIE VAN FEBIAC
FEBIAC betreurt dat het regeerakkoord zelfs niet 
verwijst naar de absolute noodzaak van een veilig 
en performant wegennet, in het bijzonder op het 
gebied van wegonderhoud. Wel is de vereniging 
tevreden over de intentie om de verkeerslichten 
efficiënter te beheren en de werven te coördineren.
Toch wordt er nergens gesproken over de bereid-
heid om de oorzaken van ongevallen beter te ana-
lyseren of het verkeer op een dynamische wijze 
te regelen. Er wordt ook met geen woord gerept 
over gemotoriseerde tweewielers, die een niet te 
verwaarlozen alternatief bieden om de mobiliteits-
problemen, zeker in de stad, op te lossen.
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DE GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING VAN HET BHG

THEMA PARKING

INHOUD VAN HET MEERDERHEIDSAKKOORD
De Regering zal alle mogelijke oplossingen 
onderzoeken om de bestaande private en open-
bare parkings buiten de werkuren beschikbaar 
te stellen voor de Brusselaars. De Regering zal 
bij iedere aanvraag van een gecombineerde 
stedenbouwkundige en milieuvergunning de ver-
plichting opleggen te voorzien in ‘gedeelde’ 
parkeergelegenheid.
Ze zal ook streven “naar een akkoord met het 
Vlaamse Gewest en Waalse Gewest om te voor-
zien in minstens 20.000 plaatsen op ontradings-
parkings buiten de Ring.”
“De Regering streeft er verder naar om 10.000 
parkeerplaatsen te creëren op plaatsen waar het 
wegverkeer en het openbaar vervoer op elkaar 
aansluiten, om zodoende de intermodaliteit te 
stimuleren.

VISIE VAN FEBIAC
Hoewel de terbeschikkingstelling van private par-
keerplaatsen (van ondernemingen) lovenswaardig 
is, zal ze streng moeten worden omkaderd (tarie-
ven, uren, toegankelijkheid, beveiliging, enz.) om 
te zorgen dat dit geen extra kosten meebrengt 
voor de ondernemingen. Er zal een kadaster van 
gedeelde parkings moeten worden opgesteld. Het 
parkeerbedrijf opgericht voor het beheer hiervan 
zal erop moeten toezien dat de implementatie en 
het beheer van deze plaatsen geen schade toe-
brengt aan de ondernemingen.
FEBIAC is tevreden over het streven naar diverse 
ontradingsparkings binnen het BHG (al zouden 
we ze eerder aanmoedigingsparkings noemen) 
bij het binnenrijden van de stad en in de buurt van 
stations (trein/bus/tram/metro). Deze vormen een 
onmisbare schakel voor elk mobiliteitsbeleid dat 
intermodaliteit wil stimuleren.

THEMA ELEKTRISCHE WAGENS

INHOUD VAN HET MEERDERHEIDSAKKOORD
De Regering zal het gebruik van elektrische 
voertuigen stimuleren door de privésector steun 
te bieden om te investeren in de plaatsing van 
een maximaal aantalherlaadpunten over het vol-
ledige Gewest, door de overheidsdiensten ver-
sneld prioritair te laten kiezen voor elektrische 
voertuigen of door Brusselaars met een elektrisch 
voertuig of een voertuig met lage CO2-uitstoot 
een gratis bewonerskaart te bezorgen.

VISIE VAN FEBIAC
FEBIAC staat gunstig tegenover de diversifiëring 
van energiebronnen en brandstoffen in de trans-
portsector. Daarom zouden deze maatregelen niet 
enkel betrekking mogen hebben op elektrische 
voertuigen maar ook op andere milieuvriendelijke 
voertuigen.
FEBIAC vraagt daarom dat de investeringen even-
eens worden besteed aan de oprichting van een 
distributienet voor aardgas en waterstof.
Bovendien moeten deze distributiepunten en de 
herlaadpalen voor elektrische wagens worden 
opgelijst en samen met alle nodige informatie 
(type, beschikbaarheid, tarieven) ter beschikking 
worden gesteld aan het publiek via een website 
en een app. 
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DE GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING VAN HET BHG

THEMA AUTOFISCALITEIT

INHOUD VAN HET MEERDERHEIDSAKKOORD
De Regering zal verder uitvoering geven aan 
het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 
betreffende de invoering van de kilometerheffing 
voor vrachtwagens op het grondgebied van de drie 
gewesten (ter vervanging van het huidige eurovig-
net) en tot oprichting van Viapass, de interregionale 
instelling waarvan het maatschappelijk doel bestaat 
uit het verzorgen van de samenwerking, de coördi-
natie en het overleg tussen de gewesten teneinde 
in 2016 de kilometerheffing voor vrachtwagens 
van meer dan 3,5 ton in te voeren. De Regering 
wenst de luchtkwaliteit voor de inwoners van ons 
Gewest te verbeteren. Fijn stof en luchtvervuiling 
zorgen voor een aantasting van de levenskwaliteit 
van de Brusselaars. Om hier iets aan te doen, zal 
de Regering met het oog op een beperking van 
de verkeersoverlast verder uitvoering geven aan 
het politiek akkoord van 21 januari 2011 en aan 
het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014. 
Een stadstol verantwoordt zich niet in dit kader. De 
bestaande verkeersbelastingen kunnen ondertussen 
hervormd worden ten gunste van voertuigen met 
goede milieuprestaties. Om de nieuwe gewestelijke 
fiscale bevoegdheden efficiënt te beheren en de 
werking ervan te optimaliseren, zal de Regering de 
noodzakelijke middelen ter beschikking stellen van 
de gewestelijke belastingadministratie zodat deze 
de vaststelling en de inning van de gewestelijke 
belastingen op zich kan nemen ...

VISIE VAN FEBIAC
FEBIAC looft het streven naar een goede samen-
werking tussen de drie gewesten in dit dossier 
om een kilometerheffing voor vrachtwagens in 
te voeren.

Het schrappen van een stadstol, die gezien het 
ontbreken van waardige alternatieven nefast is 
voor de economische activiteit, is eveneens een 
positief voornemen. FEBIAC wijst nogmaals op 
de absolute noodzaak en dringendheid van een 
verregaande herziening van de autofiscaliteit in 
nauw overleg met de andere gewesten.

In eerste instantie moet de belasting op inver-
keerstelling worden vervangen door een for-
faitair elektronisch wegenvignet voor auto’s en 
lichte bedrijfsvoertuigen (≤3,5 ton), dat geen 
negatieve invloed mag hebben op het budget 
van de automobilisten. 

In tweede instantie moet de jaarlijkse rijtaks 
‘groener’ worden, dit wil zeggen aangepast 
worden aan milieucriteria die door de EU wor-
den erkend: CO2, Euro-normen. In de laatste 
fase tot slot moeten het vignet, de verkeersbe-
lasting en een deel van de accijnzen op brand-
stoffen worden vervangen door een intelligente 
kilometerheffing die rekening houdt met de 
plaats en het uur van de verplaatsing, evenals 
de milieukenmerken van het voertuig.

Om al die fiscale hervormingen tot een goed 
einde te brengen, dient het BHG dringend een 
administratie op te zetten die de perceptie van 
de autotaksen op zich kan nemen, desgewenst 
in samenwerking met de reeds bestaande fiscale 
administraties van de twee andere gewesten.
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DE GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING VAN HET BHG

THEMA MILIEU/LUCHTKWALITEIT

INHOUD VAN HET MEERDERHEIDSAKKOORD
De Regering zal zich inspannen om de luchtkwa-
liteit in ons Gewest gevoelig te verbeteren. De 
Regering zal ervoor ijveren om zo snel mogelijk 
een einde te stellen aan de inbreukprocedure 
op grond van richtlijn 2008/2184 die op dit 
ogenblik tegen het Gewest loopt wegens het 
overschrijden van de emissiedrempel van fijn 
stof (PM10) en de jaarlijkse gemiddelde toege-
stane NO2-uitstoot. Er zal sterker gecontroleerd 
worden of de voertuigen die in Brussel rondrij-
den, voldoen aan de technische eisen en die met 
betrekking tot de uitstoot van fijn stof. Daartoe 
zal de Regering de mogelijkheid bestuderen 
gebruik te maken van intelligente camera’s. 
Ze zal overgaan tot een herevaluatie van de 
dringende maatregelen om piekperiodes van 
luchtvervuiling door fijn stof en stikstofdioxiden 
te voorkomen. Met het oog op de naleving van 
de normen in verband met luchtkwaliteit zal een 
gewestelijke lage-emissiezone worden ingesteld, 
om bij een voorspelling van een piek of piek-
periode van luchtvervuiling, het verkeer van de 
meest vervuilende voertuigen te verbieden.

VISIE VAN FEBIAC
Luchtkwaliteit is een belangrijk aspect, zeker in 
steden. De ontradingsmaatregelen zijn een ding 
maar we moeten vooral streven naar een milieu-
vriendelijker wagenpark.

 De meest recente wagens (Euro 4, Euro 5) laten 
toe om de vervuilende uitstoot drastisch te ver-
minderen. De Euro 6-norm dringt bovendien de 
uitstoot van fijne roetdeeltjes maximaal terug. De 
opmars van dieselmotoren is vorig jaar gestopt en 
benzinemotoren krijgen terug te bovenhand.

Anderzijds maakten elektrische wagens, wagens 
op CNG (gecomprimeerd aardgas) en LNG (vloei-
baar aardgas) in 2013 slechts 1,1 procent van het 
wagenpark uit. Met een incentivebeleid en een 
aangepaste laadinfrastructuur zouden deze tech-
nologieën, die perfect zijn aangepast aan gebruik 
in de stad, zich in de toekomst verder kunnen 
ontwikkelen. Dit zou veel meer effect hebben dan 
dure repressiemaatregelen die geen enkele impact 
hebben op de oorsprong van het probleem.

THEMA GOEDERENVERVOER

INHOUD VAN HET MEERDERHEIDSAKKOORD
De goederenstromen in het Gewest optimalise-
ren, bijvoorbeeld door de diensten voor leverin-
gen onder bedrijven te groeperen in eenzelfde 
logistieke zone, toe te zien op het respecte-
ren van de parkeerzones voor leveringen, het 
type voertuig aan te passen aan de stedelijke 
omgeving en op de terreinen van Schaarbeek-
Vorming een multimodale logistieke zone (weg, 
spoor, water) tot ontwikkeling brengen.

VISIE VAN FEBIAC
Het is belangrijk om de kosten van het goede-
renvervoer te rationaliseren en optimaal gebruik 
te maken van de beschikbare tijd en ruimte. De 
toegangsbeperkingen in de stadscentra moeten 
geharmoniseerd worden. Hoewel het vaak nega-
tief bekeken wordt, is en blijft goederenvervoer in 
die context onmisbaar. Er moeten dus doeltreffen-
der logistieke systemen worden geïmplementeerd 
(stedelijke distributiecentra kunnen in dat opzicht 
een belangrijke rol spelen), die het mogelijk 
maken om de economische imperatieven en de 
levenskwaliteit van de inwoners met elkaar te 
verzoenen.
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DE GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING VAN HET BHG

THEMA OPENBAAR VERVOER

INHOUD VAN HET MEERDERHEIDSAKKOORD
Het openbaar vervoernetwerk – zowel kwantitatief 
als kwalitatief – verder uitbouwen. 

Om de intermodaliteit tussen de weg en het open-
baar vervoer te bevorderen, zal het Gewest de 
‘mobiliteitsportefeuille’ invoeren, waarbij een abon-
nement op de MIVB / Cambio / Villo toegang biedt 
tot de gewestelijke openbare parkings. De Regering 
zal tevens ijveren voor een betere samenwerking tus-
sen de verschillende gewestelijke operatoren (MIVB, 
TEC en De Lijn) teneinde de tarieven te integreren 
en het volledige vervoersaanbod op het Brusselse 
grondgebied te optimaliseren. De projecten moeten 
een effectieve modale verschuiving van de weg 
naar het openbaar vervoer mogelijk maken.

De Regering wijst nadrukkelijk op de noodzaak 
om onverwijld een GEN-aanbod in te voeren voor 
het grootstedelijk gebied en de vooralsnog ontbre-
kende infrastructuren te voltooien.

VISIE VAN FEBIAC
FEBIAC ziet het openbaar vervoer in de eerste 
plaats als een middel om files in drukke zones te 
bestrijden. Het openbaar vervoer moet meer mikken 
op een oplossing voor piekmomenten dan op basis-
mobiliteit. De beschikbare budgetten voor openbaar 
vervoer moeten meer worden afgestemd op een 
versnelde ontwikkeling van het voorstedelijke net-
werk en bepaalde capaciteitsuitbreidingen. FEBIAC 
pleit voor comodaliteit en looft in dit verband de 
inspanningen om de kwaliteit van het openbaar 
vervoer en de inrichting van het net te verbeteren. 
Eigen bedlanen mogen echter geen doel op zich 
worden maar moeten bijdragen tot een vloeiender 
verkeer. De implementatie van een ‘mobiliteitsporte-
feuille’ is een lovenswaardig idee op zich maar zou 
ook de samenwerking met andere partners moeten 
bevorderen: autoverhuurders, Zencar, taxi’s enz. 
De regeringen zouden zich ook moeten buigen 
over een fiscaal aantrekkelijk ‘mobiliteitsbudget’ 
dat comodaliteit (auto’s, tweewielers, openbaar 
vervoer) bevordert en pendelaars de keuze biedt 
uit diverse aanbiedingen van een vergelijkbare 
kwaliteit.

pbombaert / Shutterstock.com
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THEMA RING

INHOUD VAN HET MEERDERHEIDSAKKOORD
De Regering zal structureel overleg plegen met het 
Vlaams en Waals Gewest over wat er verder zal 
gebeuren met de Ring, uitgaande van het prin-
cipe dat ieder project voor de Ring tot doel moet 
hebben het aantal ongevallen op de Ring en het 
secundaire wegennet substantieel te doen dalen, de 
verkeersoverlast te bestrijden, met inachtneming van 
het Brusselse streven om de toegangswegen tot de 
stad om te vormen tot stadslanen, de druk van het 
wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 
verminderen ten opzichte van de bestaande situatie, 
de toegankelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (in het bijzonder de Heizelvlakte en 
Schaarbeek-Vorming) te versterken, bij te dragen 
tot de naleving van de milieuverbintenissen van 
elk Gewest en de hinder van de mobiliteit voor de 
volksgezondheid te verminderen.

VISIE VAN FEBIAC
FEBIAC staat positief tegenover de herinrichting 
van de Ring (tussen Groot-Bijgaarden en de E19 
naar Antwerpen) door de rijstroken voor transitver-
keer (drie in elke richting) te scheiden van die voor 
lokaal verkeer (twee in elke richting). Daardoor 
zou het verkeer vloeiender verlopen en wordt de 
(met name ecologische) overlast beperkt.
Wat de inrichting van het Heizelplateau en de 
bouw van het nieuwe stadion betreft, dringt Febiac 
er bovendien op aan om de oorspronkelijke 
capaciteit van parking C te behouden of extra 
parkeerplaatsen te voorzien in de omgeving van 
Brussels Expo, niet alleen om de toegang tot het 
autosalon te garanderen maar ook bij wijze van 
aanmoedigingsparking om pendelaars een vlotte 
toegang tot het stadscentrum te verzekeren met het 
openbaar vervoer.

THEMA BETAALD PERSONENVERVOER

INHOUD VAN HET MEERDERHEIDSAKKOORD
De taxisector een boost geven en moderniseren:  
het aanbod van collectieve taxi’s ontwikkelen, 
deze dienst een grotere zichtbaarheid verlenen, 
een laagprijzige taxidienst ontwikkelen, onder 
meer voor korte afstanden, een minimumtarief 
bepalen, de Brusselse taxi’s in overleg met de 
gemeenten algemeen toegang bieden tot de 
eigen busbanen, het taxigebruik promoten.

VISIE VAN FEBIAC
De wil om de taxisector op te waarderen en hun 
toegang tot eigen busbanen te veralgemenen is 
een uitstekend initiatief. De Brusselse taxi’s zijn 
momenteel te duur in vergelijking met hun collega’s 
in andere Europese hoofdsteden. 
Het streven om het collectieve taxiaanbod te ont-
wikkelen biedt een uitstekend alternatief voor solo-
gebruik van de auto voor deur-tot-deurvervoer.
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THEMA FIETSERS/WANDELAARS

INHOUD VAN HET MEERDERHEIDSAKKOORD
De Regering zal de oppervlakte en het aantal 
voetgangerszones over het hele Gewest vergroten 
om zo de Brusselaars opnieuw bezit te laten nemen 
van de openbare ruimte, waarbij de toegankelijk-
heid van de wijken evenwel gewaarborgd blijft. De 
Regering streeft ernaar een volwaardig gewestelijk 
fietsnetwerk tot stand te brengen. Meer in het bijzon-
der zal de Kleine Ring – over de volledige Vijfhoek 
– uitgerust worden met een gescheiden fietspad.

VISIE VAN FEBIAC
De creatie van voetgangerszones moet, zeker in 
het stadscentrum, goed uitgekiend worden om te 
zorgen dat het autoverkeer ernaast mogelijk blijft. 
Ook moet de toegankelijkheid voor leveringsvoer-
tuigen en tot ondergrondse parkings gegarandeerd 
blijven. FEBIAC dringt erop aan dat de creatie 
van nieuwe fietspaden (een lovenswaardig initiatief 
trouwens) niet ten koste gaat van het wegverkeer en 
dat de infrastructuur om evidente veiligheidsredenen 
fysiek moet worden gescheiden van het wegverkeer. 
FEBIAC betreurt trouwens het feit dat gemotoriseerde 
tweewielers volledig over het hoofd worden gezien.

BESLUIT
We kunnen hieruit besluiten dat de gewestelijke beleidsverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
voor bepaalde aspecten heel wat politieke wil toont maar vaag blijft over de middelen die zullen worden 
aangewend om tot de vooropgestelde resultaten te komen.
FEBIAC dringt er eens te meer op aan dat de sector wordt geraadpleegd, vooral op het 
gebied van mobiliteit, fiscaliteit en milieu, om zo tot duurzame mobiliteitsoplossingen 
te komen voor een stad waar alle inwoners en economische actoren harmonieus kun-
nen samenleven. 
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In de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 
heeft FEBIAC, de Belgische Automobiel- en 
Tweewielerfederatie, een memorandum voorgesteld 
waarin ze een aantal krachtlijnen en maatregelen 
voorstelde om de volgende regeringen de gewenste 
instrumenten aan te reiken om de mobiliteit van 
burgers en ondernemingen op peil te houden, ons 
verkeer schoner, zuiniger en veiliger te maken en zo 
de kosten te verminderen en tegelijk onze welvaart 
en ons welzijn te verhogen.

Vandaag nemen we de tijd om stil te staan bij de 
Waalse Beleidsverklaring, die op 121 pagina’s 
de krachtlijnen van het beleid voor de komende 
vijf jaar uitstippelt.

Durven

Durven is noodzakelijk om vooruit te gaan, hervor-
mingen door te voeren en dingen te veranderen. 
Febiac volgt die lijn al een hele tijd door nieuwe 
wegen te durven voorstellen. Zo publiceerden we 
iets minder dan een jaar geleden de resultaten 
van onze eigen brainstorming in samenwerking 
met PwC met betrekking tot een intelligente fisca-
liteit voor een betere mobiliteit, in de hoop om zo 
het debat te openen en ideeën aan te reiken. 

Helaas voelde de Waalse regering zich niet geïn-
spireerd en heeft ze niet gedurfd om:

een intelligente kilometerheffing in te voeren 
die alle inkomsten van de autofiscaliteit zou 
vervangen. Die intelligente heffing zou het 
gebruik van de wagen belasten en niet het 
bezit ervan, zoals dat vandaag het geval is. Ze 
zou gebruikers aanzetten om meer na te den-
ken over hun verplaatsingen door een tarief dat 
met alle factoren rekening houdt: de emissies 
van de wagen, de drukte op de wegen naarge-
lang het uur van de dag, een sociale correctie 
voor de laagste inkomens in verhouding tot de 
afgelegde kilometers.

de auto te ondersteunen als een mobiliteitsop-
lossing op het niveau van alle andere vervoer-
middelen. Door in de eerste plaats het gebruik 
van onze wagen in te perken, raakt men recht-
streeks aan onze bewegingsvrijheid, aan onze 
ondernemingsvrijheid.

het totaal van alle inkomsten van autobelastin-
gen op een eerlijkere manier te herverdelen 
met een langetermijnvisie om de infrastructuur 
uit te bouwen: wegen, openbaar vervoer, ont-
radingsparkings ...

•

•

•
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Innoveren

Het Waals Gewest moet innoveren om zich naar 
de top te hijsen of soms gewoon zijn leiderschap 
te behouden. 

Opleiding is een cruciale basis voor de com-
petitiviteit van onze ondernemingen. In het 
hoofdstuk tewerkstelling en opleiding van de 
Gewestelijke Beleidsverklaring worden de voor-
naamste denkrichtingen uitgestippeld. Toch wil-
len we de aandacht vestigen op de volgende 
punten, die cruciaal zijn voor onze sector:

Een verplichte cursus techniek en techno-
logie invoeren voor alle richtingen en alle 
netwerken.
Meer aandacht besteden aan praktijker-
varing, mentoraat, stages en afwisselend 
leren. 
Technologische centra en competentiecentra 
afstemmen op de autotechniek van morgen. 
Didactische materialen ter beschikking stel-
len, financieren en groeperen zoals dat 
gebeurt in het kader van Job On Wheels.

Nieuwe motorversies op alternatieve brandstof-
fen (elektrisch, oplaadbaar, aardgas) werden 
helaas niet opgenomen in de Gewestelijke 
Beleidsverklaring. Hoe kan men innoveren 
zonder langetermijnvisie om de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën te ondersteunen? 
Febiac pleit voor de gezamenlijke ontwikkeling 
van coherente bevoorradingsinfrastructuren. 
Een minimum aan stabiliteit en vooruitziend-
heid in de wettelijke context zal bijdragen tot 
de ontwikkeling van leefbare businessplannen, 
die noodzakelijk zijn voor de implementatie 
van deze nieuwe technologieën in ons wagen-
park.

De recyclage van afgedankte voertuigen is 
een van de activiteiten waarop Wallonië hoog 
scoort. We stellen dan ook verheugd vast dat 

•

1.

2.

3.

4.

•

•

er in het hoofdstuk Milieu van de Gewestelijke 
Beleidsverklaring controles op de afvalverwer-
king worden voorzien. Oneerlijke concurrentie 
door niet-erkende actoren bestrijden, is een 
uitstekende manier om de competitiviteit en 
innovatie te stimuleren. Toch willen we ook de 
aandacht vestigen op twee punten die funda-
menteel zijn voor het voortbestaan van onze 
recyclagebedrijven:

Een volledige traceerbaarheid invoeren en 
het sloopcertificaat koppelen aan de beta-
ling van de verkeersbelasting.
Het evenwicht tussen de kosten en sociale, 
ecologische en economische voordelen van 
de verschillende actoren behouden door 
voorrang te geven aan gezond verstand en 
overleg.

Verenigen

De weggebruikers verenigen en op één lijn bren-
gen, is alleen mogelijk door de mobiliteit beter en 
veiliger te maken en intelligente technologieën in te 
voeren. Het hoofdstuk Mobiliteit biedt enkele pistes 
die we met grote belangstelling volgen. Toch willen 
we ook de nadruk leggen op de volgende punten:

De mobiliteit beter en veiliger maken, betekent 
ook werken aan het goederenvervoer. Daarom 
pleiten we voor de invoering van ecocombi’s, 
die kunnen helpen om drukke wegen te ont-
lasten. Ook aangepaste leveringsuren zouden 
bijdragen tot een betere benutting van onze 
infrastructuur. Tweewielers worden vaak stief-
moederlijk behandeld terwijl hun efficiëntie op 
de spitsuren buiten kijf staat. We moeten onze 
infrastructuur beter afstellen op haar gebruikers.

Intelligente technologieën en automatisch rij-
dende auto’s zullen niet lang meer op zich 
laten wachten. 

1.

2.

•

•
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We moeten hun komst op onze wegen dan 
ook nu al voorbereiden door de nodige wetge-
ving te voorzien en de infrastructuur leesbaar 
te maken voor deze technologieën. Ook de 
invoering van het eCall-systeem vergt een aan-
tal aanpassingen als we willen dat het levens 
kan redden ...

Hoewel het slechts om een Gewestelijke 
Beleidsverklaring gaat, is ze al vrij exhaustief en 
gedetailleerd. 

Er worden verscheidene fundamentele maatre-
gelen naar voren geschoven en dat stemt ons 
optimistisch. Toch vinden we dat ze nog verder 
moet gaan en roepen we de regering op om de 
actoren uit onze sector te betrekken bij het over-
leg om onze mobiliteit opnieuw uit te vinden met 
een concept waarin alle vervoersmodi harmoni-
eus samenwerken.

INFO DECEMBER 2014

BELEIDSVERKLARING WAALS GEWEST





FEBIAC vzw 
de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie

Woluwedal 46 bus 6  •  BE-1200 Brussel  •  tel. +32 (0) 2 778 64 00  •  fax +32 (0) 2 762 81 71
e-mail: info@febiac.be  •  www.febiac.be

Verantwoordelijke uitgever: Thierry van Kan


