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Woord van de
voorzitter
Beste lezer,
‘De komende drie jaar blijven de Brusselse tunnels zeker open’, dat was het engagement van onze 4 mobiliteitsministers dat bij velen meteen wenkbrauwen deed fronsen. Nauwelijks drie dagen later kwam de reality check
toen bleek dat de Montgomerytunnel wél - en zelfs heel dringend - dicht moest.
De lamentabele toestand van de Brusselse infrastructuurkunstwerken is een jammerlijk voorbeeld van de
nonchalance waarmee de voorbije decennia met onze verkeersinfrastructuur is omgesprongen. Nochtans
vormt deze infrastructuur als de bloedsomloop of het vatenstelsel van onze economie. Elk falen heeft onmiddellijk effect op de gezondheid en het goed functioneren ervan.
Bij de opening van het voorbije Auto- en Motosalon noemde ik mobiliteit en de zorg voor onze mobiliteitsinfrastructuur als absolute prioriteiten voor ons land en zijn goed functioneren. Dat was nog voor de hele
tunnelsaga uitbarstte. Maar de mobiliteitsinfrastructuur verziekt natuurlijk al veel langer.
Inderdaad, de situatie op onze wegen blijft achteruitgaan en de jongste cijfers van het Planbureau laten er
geen twijfel over bestaan: tegen 2030 zal het aantal passagierskilometers nog met 11 procent toenemen
en het aantal vrachtkilometers met ten minste 44 procent. Dit terwijl de snelheid nog met een kwart zal
dalen. Maar zonder houdbare mobiliteit kunnen we elke vorm van economische groei wel vergeten.
Hoe het zo ver kon komen in ons land? Door een gebrek aan een Masterplan op lange termijn!

FEBIAC roept daarom op om een realistisch en tegelijk nauwkeurig Masterplan uit te werken voor de
komende tien jaar. Een Masterplan dat perfect gecoördineerd wordt en over de drie gewesten heen geharmoniseerd. En vooral: een masterplan waar vandaag nog aan begonnen
wordt! De achterstand is immers al veel te groot en de uitdagingen enorm.
Een dergelijk Masterplan mag zich ook niet tegen de auto of de vrachtwagen keren, zoals
zo vaak het geval is. Auto’s en vrachtwagens blijven immers de voornaamste actoren in onze
mobiliteit. We kunnen en mogen de huidige situatie niet negeren want ze zal er alleen maar
erger op worden. Dat geldt des te meer omdat alternatieven voor de auto reeds verzadigd
zijn of geen enkele doeltreffende oplossing meer bieden.
Natuurlijk kunnen technologische ontwikkelingen - zoals de geconnecteerde auto - bijdragen tot
deze betere, duurzame mobiliteit. De auto 2.0 zal ons niet alleen in staat stellen om talloze ongevallen en incidenten te vermijden maar zal ook files inperken. Maar het is enkel door al die infrastructuren (RER-Metro, stadsringen, overstapparkings in en rond steden, betere paden voor voetgangers en
– al dan niet gemotoriseerde – tweewielers) beter en gelijktijdig op elkaar af te stemmen dat deze
nieuwe, schone en intelligente voertuigen een echte mobiliteitsvector kunnen worden.
Thierry van Kan
Voorzitter FEBIAC vzw

VOORWOORD

Een masterplan voor mobiliteit vergt een visie die alle grenzen overschrijdt, ook de nationale en zelfs de
internationale. Een Europese visie! Een Masterplan voor mobiliteit vereist prioriteiten die zich niet mogen
beperken tot een grens of gewest. Een goede mobiliteit in Vlaanderen maar stilstaand verkeer in Brussel
of Luik is geen goede mobiliteit voor Vlaanderen. De perfecte mobiliteit in Brussel die alle toegangswegen
vanuit Vlaanderen of Wallonië blokkeert, is geen goede mobiliteit voor het Brussels Gewest.
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Emissietests & regulering:
een Europees akkoord
maar nog veel vragen

MILIEU
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De Europese lidstaten hebben recent een akkoord
bereikt over een nieuwe, strengere testprocedure
voor het brandstofverbruik en de uitstoot van auto’s
en lichte bestelwagens. Volgens die nieuwe procedure moeten wagens in echte rijomstandigheden
getest worden. Het probleem met de huidige testprocedure is immers dat deze een onjuist beeld
geeft over de mate waarin het voertuig bijdraagt
tot luchtverontreiniging. De actuele test vindt plaats
in labo-omstandigheden en niet in het reële verkeer.
Dat geeft verschillende resultaten. De vraag naar
gegevens over de werkelijke emissieresultaten is
geheel terecht, iedere consument heeft immers recht
op juiste en volledige informatie. Maar kunnen alle
relevante parameters in een ‘reële’ test gevat worden? Hoe ziet zo’n robuuste testprocedure er dan
uit en hoe ver staan we nu?

opgesteld in een labo en volgens de welgekende
NEDC-belastingcurve (“New European Driving
Cycle”). De NEDC-testcyclus is echter helemaal
niet meer ‘new’: hij dateert van de jaren zeventig
en houdt zodoende geen rekening met de zeer
grote technologische evoluties die verbrandingsmotoren de voorbije decennia hebben doorgemaakt.
Intussen zijn er ook andere types van motorisatie
op de markt gebracht, zoals bijvoorbeeld hybride
motoren.

Een gedateerde en beperkte testcyclus

Het gevolg van dit alles is dat wanneer een verbrandingsmotor belast wordt boven de NEDC-drempel,
het gemeten verbruik en de gemeten uitstoot inderdaad verschillend zijn van wat men zou kunnen
vermoeden op basis van de NEDC-test. De huidige
test schiet dus te kort indien de verwachting is dat
hij een betrouwbare weergave dient te zijn van
eenieders gerealiseerde verbruik (en uitstoot) tijdens
het rijden.

Vandaag worden de emissies van verbrandingsmotoren gemeten op een rollenbank (dynamometer)

Uiteraard speelt de individuele rijstijl een doorslaggevende rol. Maar ook andere factoren beïnvloeden
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EMISSIETESTS & REGULERING: EEN EUROPEES AKKOORD MAAR NOG
VEEL VRAGEN
in hoge mate het verbruik en de uitstoot: start-stop
verkeer in het stadscentrum bijvoorbeeld, of rijden
in heuvelachtig gebied, de weersgesteldheid, de
buitentemperatuur...
Het zijn precies deze variabele parameters die
onvoldoende aan bod komen tijdens een labo-test
en die maken dat een trip in werkelijke omstandigheden veelal hogere emissiecijfers laat zien.
We hebben daar overigens geen ingewikkeld
labo voor nodig; iedere chauffeur weet dat een
sportieve rijstijl meer kost aan de pomp en dat
rijden in een drukke stad synoniem is met een
bovengemiddeld verbruik...

Op zoek naar
robuuste test

MILIEU
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een

nieuwe,

Het is de betrachting van de Europese Commissie
om een test te ontwikkelen die de uitstoot van
verbrandingsmotoren meet in werkelijke rijomstandigheden, zodat de resultaten ervan ook
beter aansluiten bij de Europese doelstellingen
aangaande de luchtkwaliteit.
De Europese Commissie heeft, in samenwerking met
de experts van de lidstaten, de zogenaamde “Real
Driving Emission”-test (RDE) ontwikkeld. Geen sprake meer van enkel een test in een labo maar een
werkelijke bestuurder die een werkelijk parcours op
de openbare weg aflegt. De emissies worden hierbij
gemeten door een mini-laboratorium dat achteraan
op het voertuig is bevestigd. Vanaf september 2017
zullen nieuwe voertuigen onderworpen worden aan
deze nieuwe test en indien zij niet voldoen, zal geen
toelating tot verkoop gegeven worden.
Eén en ander wordt dus kortelings werkelijkheid,
vandaar dat de constructeurs druk in de weer
zijn met het op punt stellen van technieken voor
emissienabehandeling. Op die manier worden
schadelijke uitlaatgassen zoveel mogelijk geneutraliseerd of omgezet in onschadelijke stoffen.

Het is daarbij van belang vast te stellen dat de
RDE-test gebeurt door verschillende testrijders
en diverse parcours: het kan net zo goed in het
hoge Zweden, het bergachtige Italië of nog in het
warme centraal-Spanje. Men kan zich immers de
chaos voorstellen indien zou blijken dat na goedkeuring van het Europese homologatiedossier, het
voertuig alsnog door de mand valt bij het testen
in andere omstandigheden. Dat is overigens niet
geheel onmogelijk: de combinatie van factoren
is haast oneindig en er bestaat dus geen statistische zekerheid. De constructeurs zijn met andere
woorden verplicht om een marge in te bouwen.
Het mini-labo dat aan een voertuig zal bevestigd
worden om de reële uitstoot te meten in deze RDE
context, is zelf ook nog niet gestandaardiseerd.
Ook daar dringt een meetmarge zich dus op.
.Stapsgewijs

strenger

De Europese Commissie heeft op dit ogenblik
de invoering in twee stappen bepaald samen
met een reeks kenmerken waaraan een geldig
testparcours behoort te voldoen. Over een aantal
van die zogenaamde randvoorwaarden bestaat
momenteel nog geen eensgezindheid binnen de
lidstaten, voor andere heeft de Commissie nog
geen voorstel geformuleerd. Deze en nog enkele
andere essentiële bepalingen zullen vastgelegd
worden in de loop van de komende maanden in
verdere uitvoeringsbepalingen voor het RDE-package. Pas daarna weten de constructeurs waar ze
werkelijk aan toe zijn.

“De Europese Commissie tracht een test
te ontwikkelen die de uitstoot van
verbrandingsmotoren meet in
werkelijke rijomstandigheden.”

INFO
De voertuigconstructeurs hebben niettemin toegezegd om in eerste fase de uitstoot van NOx te
beperken met een tolerantie van 110 % tegenover
de EURO6-norm van 80 mg/km.
Ter herinnering, de EURO6-norm is opgesteld op
basis van de NEDC-cyclus in labo omstandigheden.
Met deze tolerantie betekent de nieuwe test dus
sowieso een sterke reductie van de reële uitstoot, en
dat is waar het natuurlijk om gaat. Na deze eerste
aanzienlijke verbetering vanaf september 2017,
volgt een tweede stap vanaf januari 2020.

APRIL 2016

De tolerantie van 110% zakt op dat ogenblik naar
50 %.
Vanaf 2020 wordt zodoende in alle werkelijke
omstandigheden aan de EURO6-norm voldaan,
en dus niet louter bij de NEDC zoals voorzien
in de EURO5 & 6-verordening. Toch niet helemaal, merkt u op? Inderdaad, er wordt rekening
gehouden met een tolerantie van 50% die jaarlijks
herzien wordt in functie van betere meetapparatuur, het mini-labo waarover we het hierboven
hadden.

Steven Soens
Adviseur Voertuigregelgeving
sts@febiac.be
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Het mag duidelijk zijn dat de constructeurs volstrekt niet gekant zijn tegen nieuwe regelgeving inzake
emissies. Wel werd vanuit de automobielbranche sterk aangedrongen op realistische invoertermijnen en
een volledige kennis van het testprotocol waaraan zal moeten voldaan worden. Vandaag kennen we
immers nog niet alle randvoorwaarden, hetgeen de constructeurs geen rechtszekerheid biedt. Bovendien
moet het testprotocol robuust zijn, dat wil zeggen dat de constructeur zekerheid heeft dat eenmaal
goedkeuring verleend wordt, de productie gestart kan worden zonder risico op onderbreking. Dikwijls
wordt immers uit het oog verloren dat enorme investeringen vooraf gaan aan de introductie van een
nieuw model. Ter bescherming van de automobielindustrie en haar werknemers is die 100% zekerheid
een absolute noodzaak!
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Geen economische activiteit
zonder mobiliteit.
Met of zonder auto’s van bedrijven.

FIRMAWAGENS
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Een recente studie van het Federaal Planbureau zou
moeten aantonen dat auto’s van bedrijven - en ‘salariswagens’ in het bijzonder - een extra maatschappelijke kost meebrengen van meer dan 900 miljoen per
jaar. Dit vooral omdat wie over een bedrijfsauto kan
beschikken, meer kilometers rijdt, zowel om beroepsredenen als om privéredenen. Bij deze beweringen
is extra duiding nodig; het beeld dat wordt gegeven
is immers niet volledig en beantwoordt niet aan de
realiteit van vandaag.

De invloed van de nieuwe berekening VAA
Het Planbureau baseert zich op de BELDAMenquête uit 2010. Sindsdien is er werk gemaakt
van een volledig nieuwe fiscale omkadering van
de auto’s van bedrijven, met onder andere een
herberekening van het voordeel van alle aard
(VAA) volgens catalogusprijs en CO2-uitstoot.
Deze nieuwe fiscale behandeling heeft tot onmiddellijk effect gehad dat de auto’s van bedrijven
vandaag zowel schoner als zuiniger zijn dan de
gemiddelde nieuwe auto in België. En dus vanzelf-

sprekend veel schoner en zuiniger dan het gemiddelde
wagenpark. Precies de snelle rotatie van firmawagens
draagt bij tot een jong en steeds schoner en veiliger
voertuigpark. Dat wordt niet zo gesteld in de studie
omdat gebaseerd is op ouder cijfermateriaal.

Groter autopark door meer privéwagens
Noteer daarbij dat het aantal salariswagens
volgens de studie 383.000 stuks betreft, op een
totaal van meer dan 5,6 miljoen auto’s in België.
Dat is minder dan 7% van het totale park. Dit geeft
een indruk van de omvang van mogelijke acties
én hun effecten, om nog te zwijgen over het gegeven dat minstens driekwart van de gebruikers van
een firmawagen bij ‘verlies’ daarvan onverwijld
zou (moeten) overstappen op een eigen auto.
De groei van het Belgische wagenpark de voorbije
5 jaar bedroeg iets meer dan 200.000 auto’s.
180.000 daarvan waren privé-wagens (nieuwe en
vooral tweedehandse); slechts 21.000 waren auto’s
van bedrijven.
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GEEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT ZONDER MOBILITEIT.
MET OF ZONDER AUTO’S VAN BEDRIJVEN
De toenemende files en de kosten daarvan kunnen dus slechts in heel beperkte mate op het conto
worden geschreven van de auto’s van bedrijven.
Anders gesteld: de vernieuwing van het wagenpark wordt gedreven door bedrijfswagens; de
groei van het wagenpark door privéwagens!

Actieve profielen vragen meer
mobiliteit

FIRMAWAGENS
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Wie over een auto van het bedrijf beschikt, rijdt
meer. Zowel voor beroeps- als om vrijetijdsredenen.
Voor professionele verplaatsingen heeft dat te maken
met de jobinhoud zélf. Wie veel moet rijden voor
het werk, geniet sneller een auto van het bedrijf. De
‘overconsumptie’ in de vrijetijd is net zo makkelijk te
verklaren: welke auto wordt gekozen om ’s avonds
een cinemaatje mee te pikken of om tijdens het weekend op bezoek te gaan bij oma? Vanzelfsprekend
eerder de (grotere, comfortabelere, veiligere, zuinigere) auto van het bedrijf dan de privé-auto. Maar
of dit automatisch impliceert dat daardoor globaal
veel meer wordt gereden, is op zijn zachtst gesteld
twijfelachtig en verdient een analyse die in de studie
van het Planbureau niet te vinden is.
Het is trouwens een evidentie dat de vergelijking tussen mobiliteitsgebruik moet gemaakt worden tussen
vergelijkbare groepen. Zo gaat het niet op om een
(per definitie) actieve bevolkingsgroep mét firmawagen te vergelijken met een bevolkingsgroep zonder
firmawagen waarbij zowel beroepsactieven als
niet-beroepsactieven zitten. Beroepsactief zijn of niet
heeft een enorme impact op de mobiliteitsconsumptie, denk alleen al aan de duizenden woon-werkkilometers die niet beroepsactieven niet hebben!

Koopkracht en economische activatie
Opmerkelijk trouwens hoe in de studie het feit
dat gezinnen die een bedrijfsauto “kopen” (sic!!!)
kiezen voor een groter en duurder model.

Ook dat wordt negatief gepercipieerd. Dat lijkt
ons dubbel fout: je koopt geen auto van het
bedrijf: je gebruikt hem voor het werk en (in
bepaalde gevallen) ook privé en betaalt daarvoor. En ten tweede: kiezen voor een waardevoller product draagt bij tot de economie én de
fiscale inkomsten van de staat.
Firmawagens hebben vooral als voordeel om de
koopkracht van gezinnen te verhogen. En ook
dat heeft weer positieve effecten op onze economie. Maar het zet gezinnen inderdaad aan om
sociaal actiever te zijn en dus meer mobiliteit te
gebruiken.

Slim beprijzen & mobiliteitsbudget
FEBIAC herhaalt in dit kader haar pleidooi
voor een slimme kilometerheffing. Deze zou de
excessieve mobiliteitsconsumptie en deze in de
spits temperen mits volwaardige alternatieven
voorhanden zijn. Dat kan de maatschappelijke
kosten van mobiliteit doen verminderen en de
consument doen kiezen voor schonere voertuigen.
Slim beprijzen als remedie tegen overconsumptie:
vandaag kan dat al, maar het gebeurt nog niet.
Om die volwaardige alternatieven te promoten,
staat FEBIAC ook open voor een mobiliteitsbudget voor werknemers. Dat moet hun vervoerkeuze verruimen, zodat ze grotere vrijheid
krijgen om de geschikte vervoerwijze(n) te
gebruiken in functie van hun behoeften en aard
van de verplaatsing. Maar het moge duidelijk
zijn: meer dan driekwart van wie vandaag een
auto van het bedrijf gebruikt voor professionele
en privéverplaatsingen, zal dat ook nog doen
na de invoering van de mobiliteitsbudget. De
impact op onze mobiliteit beperkt zich tot een
mogelijke daling van het wagenpark met minder dan 100.000 voertuigen op een totaal van
5,6 miljoen auto’s vandaag.
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FEBIAC betreurt dat eens te meer de bedrijfsauto wordt gezien als bron van alle kwaad
en net zozeer dat dit uitmondt in niet constructieve en zelfs waardeloze retoriek. De
mobiliteitsproblemen waarmee ons land kampt zijn te ernstig om symbooldossiers als
richtsnoer voor het beleid te nemen. Bovendien dient erkent te worden dat onze bedrijven fundamenteel afhankelijk zijn van mobiliteit en van de vervoersmiddelen die zij
daartoe inzetten.
Michel Martens
Director Research & Public Policy
mm@febiac.be
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Joost Kaesemans
Directeur Communicatie
jk@febiac.be
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Motor of scooter:
vervoersalternatieven als geen ander!

MOTO
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Grote wegwerkzaamheden zijn nodig én gepland
om het achterstallige onderhoud en de vernieuwing
van onze infrastructuur aan te pakken. Dit zal echter
onvermijdelijk leiden tot files en grote vertragingen.
FEBIAC schuift de motor en de scooter naar voren als
alternatief voertuig om de files te beperken.
In Vlaanderen zijn de komende maanden 28 grote
werven langs de autosnelwegen gepland, evenals
een groot aantal belangrijke werven langs de
gewestwegen. Ook in Wallonië is een groot aantal
– soms langdurige - werkzaamheden gepland. Op
zich is wegenonderhoud aan te moedigen, maar
het betekent ook dat er filevorming en vertragingen
zullen zijn. Openbaar vervoer wordt vaak als een
oplossing gegeven om die problemen het hoofd te
bieden, maar het openbaar vervoer is niet overal
even efficiënt en kan ook niet iedereen een oplossing
op maat bieden. De motorfiets en scooter zijn andere
oplossingen om de file te verslaan. Echter, niet iedereen is daarvan op de hoogte en niet alle overheden
zien de mogelijkheden van dat alternatief.

Tussen de file door
Toch bleek al in 2011 uit een studie van Transport
& Mobility Leuven, uitgevoerd in opdracht van
FEBIAC, dat als 10% van de automobilisten overstapt op een gemotoriseerde tweewieler de files

40% korter zouden zijn en het aantal verliesuren
ook evenredig zou dalen. De wetgeving rond het
gedrag van motor- en scooterrijders in fileverkeer is
eveneens in het voordeel van de ‘motards’: je mag
tussen de files doorrijden wat betekent dat je veel
minder vertraging oploopt dan de automobilisten.
Het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg 16.2bis. stelt immers dat “....
het sneller rijden door motorrijders tussen twee rijstroken dan de voertuigen die stoppen of traag rijden
in die rijstroken of files, niet als inhalen beschouwd
wordt.” Maar “....in dat geval mag de motorfietser
niet sneller rijden dan 50 km per uur en mag het snelheidsverschil tussen de motorfietser en de voertuigen
die zich in die rijstroken of files bevinden niet meer
dan 20 km per uur bedragen. Op autosnelwegen
en autowegen moet hij daarenboven tussen de twee
meest links gelegen rijstroken rijden,” luidt de wettekst. De Belgische regeling maakte zelfs onlangs de
editorialist van een Frans motormagazine jaloers.
Veel automobilisten maken in de file al spontaan
plaats voor motor- en scooterrijders, maar sommige houden volgens Stijn Vancuyck, adviseur
gemotoriseerde tweewielers bij FEBIAC nog altijd
minder rekening met hen. Soms blijkt in de praktijk dat automobilisten onvoldoende alert zijn om
de motorrijder tijdig op te merken.

Anderzijds moet gezegd worden dat niet alle
motorrijders zich aan de wet houden en met veel
te hoge snelheden tussen de auto’s zigzaggen.

Het weer?

De weersomstandigheden zijn voor velen ook een
hinderpaal om naar twee wielen over te stappen. Het
lijkt er inderdaad op dat er veel neerslag is. In ons
land zijn er gemiddeld 199 neerslagdagen per jaar
maar dat betekent niet dat het constant regent. Het
Nederlandse KNMI berekende dat er in Nederland
slechts 7,5% van de tijd sprake is van neerslag (regen
en sneeuw). In België is dat vast niet erg verschillend.
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Fiscaal
Bovendien is de motorkleding van vandaag zo ver
doorontwikkeld dat die, als het hemelwater dan toch
naar beneden komt, de rijder droog houdt. In de
accessoireshandel zijn ook extra hoge windschermen en waterdichte schootsvellen beschikbaar om
de regen de baas te kunnen. Bijkomend voordeel is
dat motorkleding ook fiscaal in te brengen is, evenals reparatiekosten en de inschrijving.
Overigens is gebleken dat als de verkeersproblemen echt te erg worden, voor velen de stap naar
de motor of scooter de meest logische is. Toen de
ring van Antwerpen in 2004 op de schop ging,
steeg het aantal nieuwe inschrijvingen van motoren en scooters in het arrondissement Antwerpen
met 34% ten opzichte ven 2003, terwijl het nationaal gemiddelde 16% was.
Goede redenen genoeg dus om echt te overwegen
een motor of scooter in te schakelen als ‘file-beater’!
Stijn Vancuyck
Adviseur Gemotoriseerde Tweewielers en
Verkeersveiligheid
svc@febiac.be
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De voordelen van gemotoriseerde tweewielers
zijn al enige jaren bekend, maar er is (nog) geen
massale overstap van vier naar twee wielen.
Wat houdt de mensen tegen? Het rijbewijs A?
Automobilisten die minstens twee jaar hun rijbewijs hebben, mogen daarmee ook al met een
scooter of motorfiets rijden, op voorwaarde dat
de cilinderinhoud niet groter is dan 125 cc en het
vermogen beperkt blijft tot 15 pk. (Noteer: wie
een rijbewijs B van na 1 mei 2011 heeft moet
wel vier uur scholing volgen, zonder dat er een
examen vereist is.). Wie met een gemotoriseerde
tweewieler van meer dan 125 cc de weg op wil,
moet wel het rijbewijs A op zak hebben.

De kans is dus veel groter dat je niet in de regen
hoeft te rijden.
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European Automotive Forum 2016

EAF
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Een van de grote blikvangers tijdens het voorbije Autoen Motorsalon was zeker FEBIAC’s 5e editie van het
European Automotive Forum. FEBIAC en ACEA, de
Europese koepelorganisatie van de autoconstructeurs,
stelden dit tweejaarlijkse high-level congres in het
teken van connectiviteit. FEBIAC kon rekenen op meer
dan 320 deelnemers, veel persbelangstelling en een
lijst van 25 topsprekers die hun visie deelden over
“Driving connected cars into the future”.
Connectiviteit is één van de raakvlakken tussen de
ICT-ontwikkelingen en innovaties bij de autoconstructeurs. Auto’s, maar ook lichte vrachtwagens,
trucks en gemotoriseerde tweewielers, interageren steeds meer met elkaar. Ze sturen signalen
naar elkaar in het verkeer, ze rijden daardoor
ook “slimmer” en efficiënter. De ICT-wereld, de
automotive sector en de infrastructuurbeheerders
werken daarom hand in hand om nieuwe toepassingen te ontwikkelen die niet enkel het rijcomfort
verhogen, ze zorgen ook voor een betere verkeersdoorstroming. De 5de editie van het EAF
was gewijd aan dit thema van connectiveit in een
wereld van big data en Internet of Things.
Minister Jacqueline Galant opende het Forum met een
hoopgevende verwijzing naar een ITS Plan voor ons
land, waarbij België zich wil richten op wat Europa
oplegt of voorziet. In zijn keynote speech maakte
Deltev Mohr van McKinsey duidelijk over welke

timing we spreken als we het hebben over geautomatiseerde en geconnecteerde wagens. Eén ding werd
duidelijk: er zullen nog veel randvoorwaarden ingevuld moeten worden: de aanpassing van de wetgeving, de wisselwerking met infrastructuurbeheerders,
de regels rond privacy en andere verbonden zaken.
Maar net zo duidelijk was: de industrie staat klaar.
Violeta Bulc, Europees Commissaris voor Transport,
zette de nood aan verdere samenwerking en
dialoog in de verf. Dialoog tussen constructeurs,
overheden en gebruikers moet doorgaan en de
Europese Commissie wil dit verder faciliteren
zonder al te moeten reguleren. “Think beyond
transport”: durven investeren en innoveren was de
kernboodschap. Mark Frequin, directeur generaal
van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur,
gaf inzicht in de ambities van het Nederlandse
voorzitterschap van de Europese Unie. Ook daar
staat het EAF-thema hoog op de agenda staat,
denken bijvoorbeeld aan het initiatief rond de
Truck Platooning Challenge in april van dit jaar.
Philippe De Backer, ons Belgische Europarlementslid,
sloot het rijtje van Europese excellenties af. Hij
had het onder meer over het belang van transport
en de Europese digitale agenda. Een issue waar
alle constructeurs hard rond werken. Innovaties
en initiatieven inzake Connectiviteit maken hen
immers uniek ten opzichte van elkaar.

Constructeurs en invoerders zetten daarom massaal nieuwe talenten in, vaak komende uit de
ICT-wereld.

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

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

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

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

Boek alvast het zesde European Automotive Forum
in uw agenda: Autosalon, januari 2018.
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Joost Vantomme
Directeur Public Affairs
jvt@febiac.be
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Dominique Leroy, CEO van Proximus, bracht een
frisse kijk vanuit de wereld van telecommunicatie.
“Dit is de eerste keer dat ik als CEO van een
telecombedrijf spreek op een congres van de
autosector”. Er is duidelijk een mooie toenadering
tussen beide sectoren aan de gang. Mevrouw
Leroy legde uit dat er op Europees vlak al talloze
coördinaties bezig zijn tussen beide sectoren
maar dat in haar ogen de grote toename aan bits
and bytes wellicht een 5G netwerk zal nodig hebben. Vraag is echter wie dit allemaal zal betalen?
“What is the business case ?”

al, wat de uitdagingen zijn voor de spelers in de
hele waardenketting. Het beleidskader met hier en
daar een aanpassing van de wetgeving staat hoog
op het lijstje, terwijl iedereen ook besefte dat eerst
verdere dialoog nodig was. Er zijn immers heel veel
vraagstukken op de lossen, zowel aan de zijde van
de infrastructuurbeheerder, de constructeur, de toeleverancier van software, de consument enzomeer.
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Job On Wheels op het Salon 2016

JOB ON WHEELS
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Een klinkend succes! Hoe kunnen we editie 2016
van het Autosalon van Brussel anders beschrijven? Een talrijk en enthousiast publiek, tevreden
exposanten en – in het kader van Job On Wheels
– een stand die zijn missie tot een goed einde
heeft gebracht door bezoekers te informeren over
de vele studie- en carrièremogelijkheden in de
mobiliteitssector.
Met 555.252 bezoekers heeft editie 2016 van de
European Motorshow Brussels zelfs de meest enthousiaste verwachtingen voor het bezoekersaantal overtroffen. FEBIAC is uiteraard erg tevreden over die blijk
van vertrouwen en is tevens bijzonder tevreden te
kunnen vaststellen dat de bijzondere maatregelen die
voor het salon van 2016 werden geïmplementeerd
moeiteloos hun vruchten hebben afgeworpen. Ook
Job on Wheels oogstte heel wat succes. Dit initiatief
om opleidingen en beroepen in de auto-, moto- en
vrachtwagensectoren te promoten, heeft zijn informatie- en promotietaken met brio vervuld.
De stand van Job on Wheels bevond zich dit jaar
in de Patio. Een niet te missen trekpleister voor elke
salonbezoeker en een garantie op zichtbaarheid
voor een project dat volop aan bekendheid wint.
Speciaal voor deze gelegenheid werd een stand met

talloze facetten opgebouwd met de hulp van diverse
opleidingsbedrijven, autoconstructeurs en onderdelenleveranciers. Een buitengewone samenwerking!
Rond een uitzonderlijke fotoanimatie met een elektrische eenzitter uit het wereldkampioenschap Formule-e
(een Belgische première) verzamelden zich maar liefst
22 partners om het succes van Worldskills Belgium in
de categorie ‘Automecanicien’ te verzekeren. De 115
ingeschreven deelnemers kregen de kans om zich
met elkaar te meten en een plaats in het Belgische
nationale team voor Euroskills Göteborg 2016 te veroveren. Met dank aan de automerken Audi, BMW,
Hyundai, Isuzu, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz,
Mini, Opel, Seat en Volkswagen, maar ook aan de
opleidingsbedrijven Autoform, Bruxelles-Formation,
Campus-Francorchamps, EDUCAM, efp, ForemFormation, IAWM/ZAWM en IFAPME, en natuurlijk de onderdelenleveranciers Exxotest, Facom en
Proveq! Een kolossale organisatie die zowel bij de
concurrenten als bij het grote publiek op heel wat
bijval kon rekenen. Mensen kijken nog steeds met
veel interesse toe hoe de deelnemers een motor of
een versnellingsbak demonteren.
Maar dat is nog niet alles want de salonbezoekers kregen ook de kans om tal van vacatures en

Verwachte en ... onverwachte gebeurtenissen
Verscheidene evenementen, zoals de dag van de
automobielopleiding (zie kaderstukje), stonden al
geruime tijd op het salonprogramma van Job on
Wheels en zijn talloze contactpersonen. Andere
werden echter geïmproviseerd tijdens het salon,
zoals het bezoek van ZKH Prins Laurent en zijn
zoon, Prins Aymeric. Zij bleven lange tijd geïnteresseerd toekijken bij de Skills-selecties en waren
onder de indruk van de technologie onder de
motorkap van de bolides in de wedstrijdzone.
Gezien de aanwezige camera’s en journalisten
van alle nationale televisiezenders droegen de
Prins en zijn zoon in ruime mate bij tot het mediasucces dat Job on Wheels tijdens deze editie van
het salon genoot en de reële interesse voor onze
sector en producten.
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Opleiding op het salon
Hoewel Job on Wheels elk jaar hetzelfde programma aanbiedt voor trainers en leerkrachten
uit auto-opleidingen, werd er tijdens het voorbije
Salon een nieuwe stap gezet met het ‘Train the
Trainer’-project. EDUCAM, de historische partner
van Job on Wheels, heeft het Salon namelijk te
baat genomen om leerkrachten en trainers uit
auto-opleidingen drie dagen lang even technische
als praktische workshops te geven. Die workshops, die telkens ongeveer 20 minuten duurden,
handelden over twee thema’s: “De zelfrijdende
auto: van droom tot werkelijkheid” en “De moderne carrosserie: lichtgewicht en toch sterk”.
U ziet het: professionals uit de sector, studenten,
leerkrachten, werkzoekenden en zelfs ... ouders
van leerlingen: iedereen had een goede reden om
langs de Job on Wheels-stand te passeren tijdens
het jongste Salon van Brussel.

“JOB ON WHEELS HEEFT TIJDENS HET
VOORBIJE SALON EEN NIEUWE STAP GEZET
MET HET ‘TRAIN THE TRAINER’-PROJECT”
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opleidingsmogelijkheden binnen de autosector te
ontdekken in de job corner van de Job on Wheelsstand. Daar boden le Forem, Bruxelles Formation,
VDAB, Traxio (dat zijn nieuwe website mobilityjobs.
be voorstelde) en Heiwegen Consultancy evenveel
instrumenten met talloze vacatures voor beroepen in
de mobiliteitssector.

JOB ON WHEELS OP HET SALON 2016
DAG VAN DE AUTOMOBIELOPLEIDING
Het was een première die wel eens snel zou kunnen uitgroeien tot een traditie: op dinsdag 19 januari
vond de allereerste officiële ‘Dag van de Automobielopleiding’ plaats in het kader van het Salon van
Brussel. Deze dag zette niet alleen een reeks workshops gegeven door EDUCAM-trainers in de verf (zie
hoofdtekst) maar stond ook in het teken van drie speciale evenementen.

JOB ON WHEELS
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• De vertegenwoordigers van ‘Diagnose Car’, het Vlaamse project voor het poolen van autoonderdelen en diagnoseapparatuur, namen veertien voertuigen in ontvangst, aangeboden door
Hyundai, Opel en Nissan en door het bedrijf Eandis.
• EDUCAM presenteerde de resultaten van haar onderzoek naar alternerend leren. Dit onderzoek
moet de basis vormen voor overleg tussen de verschillende organiserende instanties voor alternerend onderwijs en beroepsopleidingen om tot sectorale richtlijnen en voorstellen te komen.
Vragenlijsten gericht aan bedrijven, jongeren en leerkrachten werden gevolgd door een rondetafelgesprek met deskundigen uit de sector.
• Officiële lancering van het ‘DidactiCar’-project, een programma voor het poolen van didactisch
materiaal bestemd voor het Franstalige onderwijs. Deze Franstalige tegenhanger van het Vlaamse
Diagnose Car-project moet drie Waalse CTA’s (Centres de Technologies Avancées) toelaten om te
beschikken over up-to-date didactisch materiaal dat kan worden gebruikt door de leerlingen en
leerkrachten van de technische scholen die deze centra traditioneel bezoeken.
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ALTERNERENDE OPLEIDING ONDER DE LOEP
In het kader van het Salon van Brussel en in
het bijzijn van de Ministers Eliane Tillieux,
Didier Gossuin, Hilde Crevits, Philippe
Muyters en Harald Mollers (Joëlle Milquet
werd vertegenwoordigd door Gaëlle Boulet)
werden de conclusies voorgesteld van een
grootschalig onderzoek naar de alternerende
opleiding in de autosector. En als er een conclusie met kop en schouders bovenuit stak,
was het wel dat dit de ideale onderwijsvorm
voor de toekomst is.

De studie wijst namelijk op verscheidene problemen met het systeem van de alternerende
opleiding. Het opleidingssysteem is niet alleen
weinig bekend bij het grote publiek maar onze
maatschappij beschouwt het ook als een minderwaardige opleidingsvorm als gevolg van
het relegatiesysteem. Die term verwijst naar
de neiging van ouders om hun kinderen eerst

De sector betreurt die realiteit omdat de combinatie van leren en werken tal van voordelen
biedt. De alternerende opleiding is bovendien
ideaal om jongeren de broodnodige praktijkervaring bij te brengen. Ze geeft jongeren
een realistisch beeld van het beroep dat ze
gekozen hebben. Op hun werkplaats kweken jongeren ook de juiste attitudes aan. En
wanneer ze slagen voor hun alternerende
opleiding hebben ze gevoelig meer kansen
om werk te vinden. Voor de ondernemingen
biedt het systeem een kanaal om nieuwe
werknemers op maat te rekruteren. Ze kunnen
jongeren de vaardigheden bijbrengen die ze
nodig hebben.
De resultaten van de studie werden vertaald
in acht sectoraanbevelingen. Die aanbevelingen hebben als doel om de belangen van de
sector en de jongeren te verdedigen tijdens de
hervormingen. De aanbevelingen steunen op
acht pijlers, die we hier kort samenvatten.
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In samenwerking met Job on Wheels, TRAXIO,
FEBELCAR, ACV-CSC METEA, ABVV-METAAL
en MWB-FGTB, voerde EDUCAM een onderzoek uit naar de alternerende opleiding in
de autosector, met als doel om de kwaliteit
en het aantrekkelijke karakter van de alternerende opleiding voor de sector te verbeteren.
Zo draagt ze bij tot de veranderingen die
het systeem momenteel ondergaat in de drie
gewesten van ons land. Gezien het specifieke en technische karakter van de beroepen
beschouwt de sector de combinatie van leren
en werken als de ideale onderwijsvorm voor
de toekomst. Voorwaarde is wel dat het
systeem nog ingrijpend wordt herzien.

in te schrijven in het hoog aangeschreven
algemeen secundair onderwijs en jongeren
die daar niet kunnen volgen of schoolmoe zijn
pas later te laten ‘zakken’ naar de ‘inferieure
richtingen’. Ook schort er nog heel wat aan
de begeleiding van de jongeren, het aanbod
(kwalitatieve) arbeidsplaatsen, de basiskennis van de jongeren, de vroegtijdige schoolverlating, de aanpassingsprocedure van de
kwalificatiestructuur aan de marktbehoeften,
de samenwerking tussen de ondernemingen
en scholen/opleidingscentra, enz.

JOB ON WHEELS OP HET SALON 2016
ALTERNERENDE OPLEIDING ONDER DE LOEP

1. De bijdrage van de sector aan de hervorming van het alternerende opleidingssysteem. De betrokken autoriteiten dienen
aan te geven op welke manier ze de rol
van de sector in het hervormingsproces
en het vernieuwde systeem concreet zien.
De kosten van de hervormingen en hun
eventuele gevolgen voor de sector moeten
eveneens gepreciseerd worden. De sector
moet erop toezien dat zijn visie op de
alternerende opleiding voldoende overeind blijft in het nieuwe systeem.

JOB ON WHEELS
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2. De harmonisering tussen het onderwijs- en
opleidingsaanbod en de behoeften van de
arbeidsmarkt. Er moet onderzocht worden
of de procedure van de kwalificatiestructuur efficiënter kan worden gemaakt.
3. Meer en betere werkplaatsen voor leerlingen. De sector kan zelf actief op zoek
gaan naar nieuwe leerondernemingen. Er
kunnen ook specifieke websites met vacatures worden ontwikkeld. De autoriteiten
kunnen jongeren verplichten om eerst een
werkplaats te hebben alvorens zich in te
schrijven voor een opleiding. De goedkeuringsprocedure voor de leerondernemingen moet worden herzien. De begeleiders
van de jongeren moeten verplicht een
opleiding volgen. De leerondernemingen
moeten regelmatig worden gecontroleerd
om te zien of ze het vastgestelde kwaliteitsniveau halen.
4. De samenwerking tussen de sector en de scholen/opleidingscentra moet worden verbeterd.

Er is nood aan een betere en doeltreffendere
communicatie. Men dient ook de terbeschikkingstelling van didactische materialen aan de
scholen stimuleren. De sector moet leerkrachten een voortgezette technische opleiding
aanbieden en moet de sectoriële certificering
behouden.
5. Oriëntatie en screening van jongeren.
Tijdens de hervormingen moeten de autoriteiten voldoende aandacht besteden aan
de begeleiding van de studie-, carrière- en
beroepskeuze en moeten er alternatieven
worden voorzien voor jongeren die niet
klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De sector
kan op verscheidene vlakken steun bieden.
6. Begeleiding en evaluatie van jongeren. Dit
heeft betrekking op de professionalisering
van de begeleiders van werkplaatsen en de
harmonisering van de verschillende begeleidingsvormen. De sectoriële certificering
moet behouden blijven maar kan worden
aangevuld met een vorm van permanente
evaluatie.
7. Voldoende evolutiemogelijkheden voor jongeren. Nadat ze hun diploma hebben behaald,
moeten de jongeren uit de alternerende
opleidingen alle kansen krijgen om door te
stromen naar het hoger onderwijs.
8. Een sensibiliserings- en promotiecampagne
rond de alternerende opleiding.
De volledige studie is te bekijken op het internet:
http://bit.ly/1Z8T8h5
Christophe Dubon
Adviseur PR & Imago
cd@febiac.be
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Peter Brock, Director Marketing, Sales & Services
van Mercedes-Benz Trucks, werd recent verkozen
tot voorzitter van de sectie ‘Vrachtvoertuigen’ van
FEBIAC. In die functie volgt hij Jacky Mouligneau
op, die wel zijn functies als ondervoorzitter van
FEBIAC en als voorzitter van het organisatiecomité van de Salons van Brussel blijft uitoefenen. Wij
ontmoetten Peter Brock voor een interview over
deze verantwoordelijkheid binnen onze federatie
en over zijn visie op de ontwikkelingen en uitdagingen voor de branche van het wegvervoer.

wegen en anderzijds is het onderdeel van eerlijke concurrentie, over de Europese grenzen heen. Tot slot mag
ook de verbetering van de concurrentiepositie van de
vervoerders op de agenda komen. Enkele eenvoudige
maatregelen als de vermindering van fiscale en sociale
lasten voor de transporteur, de inkorting van betalingstermijnen, de verbetering van de cash-flowpositie door
compenserende maatregelen voor de invoering van de
kilometerheffing of nog de verhoging van controles op
buitenlandse vrachtwagens, kunnen al snel een wereld
van verschil maken.”

Uitvlagging, rentabiliteit van onze transportbedrijven,
heisa rond invoering kilometerheffing: de transportsector gaat door een turbulente periode. Welke ingrepen op beleidsvlak zijn er volgens u nodig om tot een
gezonde en duurzame transportsector te komen?

U neemt het voorzitterschap van de Sectie
Bedrijfsvoertuigen binnen onze federatie op, welke
zijn uw ambities op dat vlak en waar liggen uw prioriteiten? Met andere woorden, waarop zou onze
federatie zich moeten concentreren ten dienste van
haar ledenbedrijven uit de truckbranche?

“Een globale aanpak waartoe alle betrokken partijen
bijdragen, lijkt mij het sleutelwoord. Daarbij denk ik
in de eerste plaats aan structurele maatregelen om
congestie tegen te gaan. Van de verbetering en de uitbreiding van de weginfrastructuur over de creatie van
een dynamische signalisatie tot de vlotte belevering
van stedelijke centra. Een andere beleidsfocus moet
zonder enige twijfel naar ecologie en verkeersveiligheid gaan. Hoe schoner én vooral hoe veiliger het
verkeer, hoe minder leed en hoe lager de economische
kost – voor samenleving en transporteur. Het belang
van goed opgeleide, Belgische, chauffeurs en technisch personeel mag evenmin over het hoofd worden
gezien. Het verhoogt enerzijds de veiligheid op onze

“Er zijn zoveel uitdagingen voor onze sector, maar
laat ik beginnen met de attractiviteit ervan. Er is het
belang van het transport en de transportsector. Onze
samenleving kan niet zonder vrachtwagens, ook al
wijst diezelfde maatschappij hen maar al te vaak en
te graag met de vinger als het op veiligheid, mobiliteit
en ecologie aankomt. De 40-tonners hebben op dat
vlak een enorme evolutie doorgemaakt, dus hen aanduiden als ‘het zwarte beest’ strookt al lang niet meer
met de realiteit. We moeten aan ons imago werken.
Een truck is vandaag high-tech en dat beseft onder
meer de jeugd veel te weinig. In die zin willen we
ook werken aan de aantrekkelijkheid van de sector
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als werkgever en daarbij moeten we meer aandacht
besteden aan onze opleidingen. Daarnaast wijzigt
onze sector zo snel dat de federatie de taak heeft om
die evoluties in kaart te brengen.
Denk daarbij maar aan de impact van de digitalisering, de milieureglementering in stedelijke
gebieden of nog de veranderingen inzake alternatieve aandrijvingen. Hetzelfde gaat op voor de
snel veranderende wetgeving inzake homologatie,
emissienormen en autonoom rijden, om er maar
enkele te noemen. Daarnaast zou het ook fijn zijn
mocht er meer overleg en een grotere samenwerking komen met andere federaties en mocht er in
de politieke wereld worden aangestuurd op een
regio-overschrijdende mobiliteits- en infrastructuuraanpak. Eendracht maakt macht, niet?”
Het wegtransport moet steeds efficiënter en duurzamer. Eco-combi’s, platooning, autonoom rijdende
voertuigen... het zijn slechts enkele voorbeelden
van (r)evoluties die zich aandienen. Welke rol ziet
u weggelegd voor deze technologische innovaties
en hoe schat u hun potentieel in?
“Het vrachtvervoer over de weg zal in 2030 goed
zijn voor 70% van het totale transport in België.
Dit cijfer zegt genoeg over de maatschappelijke
noodzaak ervan. Tegelijkertijd mogen we niet
doof zijn voor de vragen van diezelfde samenleving naar meer veiligheid, meer efficiëntie en
meer ecologie. Net dat vinden we allemaal terug
in het autonoom en geconnecteerde transport. Een
weg terug is er niet meer.

De vraag wordt veeleer wanneer het effectief op
onze wegen komt. Daarbij zijn we in de eerste
plaats van de wetgever afhankelijk – met de Truck
Platooning Challenge hebben alle constructeurs
aangetoond dat het autonoom en genetwerkt rijden
technisch mogelijk is. In afwachting moeten alle
betrokken partijen nadenken over diezelfde toekomst en hoe dat ons huidig functioneren grondig
zal veranderen. We kunnen vandaag al enige ervaring op doen. We kunnen onze chauffeurs vanop
afstand coachen om zo veilig en zo zuinig mogelijk
op hun bestemming te geraken. We zijn in staat om
onderweg bij te sturen om de meest optimale trajecten te volgen en om leegrijden tot een minimum
te beperken. En we kunnen op afstand aan voertuigopvolging doen. We weten exact wanneer een
onderdeel van een voertuig moet worden vervangen
en kunnen anticiperen. Online afspraak maken in
de werkplaats, stuk op voorhand bestellen en op het
moment dat de transporteur zich effectief aanbiedt
in het atelier is er geen wachttijd. Binnen de kortste
keer is hij opnieuw up-and-running.
Kortom, de technologie is er en ze komt ook effectief op de weg als alle – wettelijke en infrastructurele – euvels uit de weg zijn geruimd. Ondertussen
kunnen we alvast de huidige status-quo in onze
manier van denken en werken in vraag stellen en
anticiperen op wat komen gaat.”

Joost Kaesemans
Directeur Communicatie
jk@febiac.be
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