Voorwoord
Alternatieve aandrijfsystemen en de strijd tege
tegen CO2
De uitdaging CO2
Dag na dag bieden de automobielconstructeurs het hoofd aan een dubbele uitdaging. Enerzijds de uitdaging om,
in het uitgebreide en gevarieerde aanbod, die producten te ontwikkelen die de consument kunnen overtuigen. En
anderzijds de uitdaging om op het vlak van verkeersveiligheid, mobiliteit en zorg voor het leefmilieu te blijven
beantwoorden aan de eisen en verwachtingen van onze maatschappij; vandaag en in de toekomst.
Op het gebied van milieuzorg wordt de maat gegeven door de stringente Euro-emissienormen, waarvan zopas
de volgende etappes werden bepaald. Elke nieuwe Euro-norm betekent een ingrijpende reductie van schadelijke
emissies. Het geeft de zekerheid dat de impact van het verkeer op het milieu drastisch afneemt naarmate het
wagenpark zich vernieuwt en verjongt.
Het CO2-debat staat nog dichter bij de burger en is recent meer gemediatiseerd dan dat van de uitstoot van
schadelijke stoffen. CO2 wordt immers in verband gebracht met de opwarming van de aarde. Op wereldvlak is
het wegverkeer vandaag verantwoordelijk voor 18% van de CO2-uitstoot en voor 10% van de totale uitstoot van
broeikasgassen. Dat aandeel wordt alvast in Europa fors teruggedrongen. Op tien jaar tijd is de CO2-uitstoot door
nieuwe wagens in Europa met 13 procent gedaald; in België zelfs met ruim 16%. Onze Europese markt scoort
op wereldvlak het best, niet toevallig omwille van de grote aandacht voor technologische vooruitgang in onze
automobielmarkt.
En de evolutie zet zich door. De constructeurs blijven elke technologische piste tot verbetering onverdroten onderzoeken. Een overzicht van hun inspanningen vindt u in deze brochure. Maar ook andere kostenefficiënte manieren
om de uitstoot van CO2 in te perken, worden besproken. Inderdaad, de uitdaging die CO2 heet, wordt het best
vanuit een integrale, omvattende visie aangepakt. Een verbeterde voertuigtechnologie is daarbij een belangrijke,
maar zeker niet de enige weg. De autofiscaliteit, het mobiliteitsbeleid en het rijgedrag zijn drie andere cruciale
hefbomen tot het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Onze visie voor een integrale aanpak van de
CO2-uitstoot en de rol van de automobielconstructeurs hierin, leest u in deze brochure.

Pierre Alain De Smedt,
Voorzitter

1

Info
januari 2007

1
CO2 nader bekeken

Wat is CO2?

CO2-uitstoot in functie van het
verbruik van de wagen

CO2 is de chemische formule voor koolstofdioxide,
een kleurloos, reukloos gas, dat van nature in de lucht
aanwezig is. We kennen het van de bruis in frisdrank of
het gas in bepaalde brandblussers.

Hoe wordt CO2 gevormd?
CO2 wordt voornamelijk geproduceerd door de verbranding van koolstof of koolstofhoudende stoffen (zoals
organische stoffen). Fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en steenkool) zijn bekende bronnen, maar ook het
voedsel dat wij eten, wordt in ons lichaam "verbrand",
waardoor wij CO2 produceren, die vervolgens uitgeademd
wordt.
De verbranding zet koolstof om in CO2. CO2 is dus een
onvermijdelijk bijproduct van de verbranding.

CO2-uitstoot
Verbruik

Benzine

Diesel

15 l/100 km
10 l/100 km
8 l/100 km
6 l/100 km
5,5 l/100 km
5 l/100 km
4,5 l/100 km
4 l/100 km
3,5 l/100 km
3 l/100 km

360 g/km
240 g/km
192 g/km
144 g/km
132 g/km
120 g/km
108 g/km
96 g/km
84 g/km
72 g/km

405 g/km
270 g/km
216 g/km
162 g/km
149 g/km
135 g/km
122 g/km
108 g/km
95 g/km
81 g/km

Is CO2 gevaarlijk voor de mens?
Wat is het verband tussen CO2 en brandstofverbruik van een voertuig?

CO2 is niet giftig voor de mens. Er zit in onze atmosfeer
ongeveer 0,03% CO2, wat het tot een van de 5 hoofdbestanddelen van de atmosfeer maakt, na stikstof,
zuurstof, waterdamp en argon.

CO2-emissies zijn direct gelinkt aan het verbruik. De
CO2-produktie bedraagt ongeveer 2.400 gram per liter
benzine, en 2.700 gram per liter diesel. Merk op dat
een liter benzine minder CO2 produceert dan een liter
diesel. Diesel bevat echter meer energie per liter, en
laat dus toe meer afstand af te leggen met een zelfde
volume brandstof.

Is CO2 gevaarlijk voor de natuur?
CO2 is niet giftig voor planten of dieren. Planten zouden
zelfs niet overleven als er geen CO2 in de lucht aanwezig
was. Zij gebruiken de CO2 uit de lucht als voedsel.

Waarom vormt CO2 een probleem? Wat is het
broeikaseffect?
CO2 absorbeert warmtestraling. De energie die van de
zon naar de aarde komt, bereikt de aarde in de vorm van
licht. De aarde absorbeert deze energie, en straalt een
deel ervan weer uit onder de vorm van warmtestraling.
Wanneer er te veel CO2 rond de aarde hangt, wordt die
warmtestraling echter geabsorbeerd, zodat zij de aarde
niet verlaat, maar blijft hangen. Doordat meer energie
rond de aarde blijft hangen, warmt deze op.
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CO2 nader bekeken
Alternatieve aandrijfsystemen en de strijd tege
tegen CO2
Voor een deel is dit wenselijk: zonder enige vorm van
broeikaseffect zou de temperatuur op aarde onder het
vriespunt liggen. Het broeikaseffect zorgt voor een
gemiddelde rond 15°C.

Principe van het broeikaseffect

Een deel van de door de mens uitgestoten CO2 kan
bovendien door de natuur verwerkt worden. Planten
nemen het op uit de lucht, en maken het deel van de
natuurlijke cyclus. Onze moderne samenleving produceert echter heel wat CO2, zodat de natuur niet alles
kan verwerken. Hierdoor stijgt de CO2-concentratie in
de atmosfeer.
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Is CO2 de enige schuldige in het broeikaseffect? Wat is GWP?
CO2-uitstoot zorgt voor ongeveer 55% van alle door
de mens uitgestoten broeikasgassen. Ook andere
gassen zoals CH4 (methaan) en N2O (lachgas) dragen
dus bij tot de opwarming van de aarde. Hoewel de
uitgestoten hoeveelheid van deze gassen kleiner is,
hebben zij toch een belangrijk effect, omdat zij meer
warmte kunnen vasthouden dan CO2. Hier doet het
zogenaamde GWP zijn intrede.

GWP staat voor Global Warming Potential. Om het
effect van emissies te kunnen vergelijken, krijgt elk
gas een GWP-score aangemeten. Deze score drukt uit
hoeveel gram CO2 nodig is om evenveel warmte vast
te houden als 1 gram van het gas in kwestie. Gassen
met een hoge GWP houden veel meer warmte vast,
en dragen dus meer bij aan de opwarming.

Global Warming Potential van enkele broeikasgassen
Formule

CO2
CH4
N2O
CnF2n+2
CnHmFp
SF6

Naam

Belangrijkste bronnen

Relatieve GWP/
CO2 (100 jaar)

Koolstofdioxide
Methaan
Distikstofoxide
(lachgas)
Perﬂuorocarbons
Hydroﬂuorocarbons
Zwavelhexaﬂuoride

Transport, energie
Landbouw, energie, moerassen
Natuur, landbouw

1
23
298

Koelkasten, brandblussers
Spuitbussen, brandblussers
Gasisolatie, metaalsector

6.500 tot 8.700
140 tot 11.700
23.900

Bron: Intergovernmental Panel on Climate Change 2001
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Wat is het Kyoto-protocol?
Het Kyoto-protocol of Verdrag van Kyoto werd in
1997 opgesteld in de gelijknamige Japanse stad en
regelt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Met het verdrag zijn industrielanden
overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen
in 2008-2012 met gemiddeld 5% te verminderen ten
opzichte van het niveau in 1990. Bij de bepaling van
reductiepercentages werd uitgegaan van economische
kracht (economisch zwakkere landen krijgen lagere
reductiepercentages), huidige uitstoot, en bereidheid
tot reductie van de uitstoot van broeikasgassen.
De Europese Unie kreeg een reductie met 8%
toegewezen. In overleg met de lidstaten stelde de
EU de reductiepercentages per lidstaat vast. Die
lopen ver uiteen: Luxemburg moet zijn uitstoot met

28% verminderen, terwijl Portugal zijn uitstoot met
27% mag laten stijgen. Nederland moet 6% minder
uitstoten, België zal zijn uitstoot met 7,5% moeten
reduceren.
Het verdrag is gebaseerd op het principe van emissiehandel. Wanneer een land de emissies meer
reduceert dan wat het verdrag oplegt, kan het deze
extra reducties verkopen aan landen die er niet in
slagen om hun uitstoot voldoende terug te dringen.
Het land verkoopt in feite het recht op uitstoten van
een bepaalde hoeveelheid broeikasgas. Zo kan België
investeren in broeikasgasreducties in het buitenland,
en daarmee zijn eigen doelstelling halen.
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CO2-uitstoot: hoe zit het met het transport?

Globale CO2-uitstoot

Het aandeel van het transport

Op de 28 miljard ton CO2 die jaarlijks wordt uitgestoten, komt Europa, met 12%, ver achter de Verenigde
Staten (21%) en werd het inmiddels ingehaald door
China (15%), waarvan de recente economische ontwikkeling een sterke versnelling van de uitstoot met
zich meegebracht heeft. Deze verschillen zullen in de
toekomst nog groter worden.

Op wereldvlak is de energieproductie verantwoordelijk
voor 37% van de wereldwijde antropogene CO2-emissies, terwijl het aandeel van de industrie 22% bedraagt,
en dat van de woning- en tertiaire sector 13%. Het
transport vertegenwoordigt op zijn beurt ongeveer
25% van de CO2-uitstoot.

Antropogene CO2-emissies in de wereld
Residentieel en
tertiair
13%

Industrieën
22%

Landbouw
3%
Wagens
10%
Zware vrachtwagens
5%
Lichte vrachtwagens

28 mia t

Wegtransport
18%

3%

Energieproductie
37%
Lucht- en zeevaart
7%
Bron: World Resources Institute

Autopark, aantal voertuigkilometers en hun CO2-uitstoot in België (1990 = 100)
140

Autopark

135

Totaal aantal voertuig-km
Totale CO2-uitstoot personenwagens

130

Sterke groei

125
120
115
110

Stabilisatie

105
100
1990

1991 1992

1993

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bron: FEBIAC - Transport & Mobility Leuven
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Het aandeel van het wegtransport
Van die 25% die toe te schrijven is aan het transport, is 7%
voor rekening van de lucht- en scheepvaart en 18% voor het
wegtransport: 10% voor personenwagens, 3% voor bestelwagens en 5% voor vrachtwagens.

Als gevolg daarvan nam de CO2-uitstoot toe. Sinds 1998 stelt
men echter vast dat de curve van de CO2-uitstoot is ontkoppeld van die van het jaarlijks aantal afgelegde kilometers
(bron: “Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030”,
Transport & Mobility Leuven).

In België stellen we vast dat het wegtransport 18,5% van
de totale uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigt, en
20,8% van de CO2-uitstoot, wat ongeveer het equivalent is
van de woningsector, maar minder dan de industrie en de
energieproductie, beide samen goed voor bijna 50% van de
totale CO2-uitstoot.

Sinds 2000 blijft het aantal voertuigen in omloop stijgen,
terwijl de groei van het jaarlijks aantal afgelegde kilometers
vertraagt. Ook in 2000 is de uitstoot van CO2 gestabiliseerd.
Sinds 2002 is de trend zelfs omgebogen en neemt de uitstoot
van CO2 geleidelijk af.

Tussen 1990 en 2000 is het wegtransport in België fors toegenomen, parallel met de wereldwijde economische groei. Zowel
het wagenpark als het aantal afgelegde kilometers zijn aanzienlijk gestegen.

Dat is enerzijds toe te schrijven aan de technische vooruitgang, en anderzijds aan een bewustwording van de gebruikers, wiens voorkeur lijkt uit te gaan naar minder energieverslindende voertuigen of transportmiddelen.

Aandeel van de verschillende sectoren in de
broeikasgasemissies in België - 2004

CO2-emissies per sector in België - 2004

Afval Vluchtige emissies
1,1%
en andere
Landbouw
0,6%
9,3%
Energetische
transformatie
Industrie
20,1%
(processen)
10,2%

Residentieel
18,0%

Residentieel
15,9%
Tertiair
4,2%

Landbouw Afval
1,8%
0,3% Vluchtige emissies
en andere
Tertiair
0,2%
4,8%
Industrie (processen)
Energetische
7,7%
transformatie
23,1%

126,9 Mt

Verwerkende en
bouwnijverheid
20,1%
Transport
18,5%

Transport
20,8%
Bron: Nationale inventaris van de broeikasgasemissies 2006

Verwerkende en
bouwnijverheid
23,1%
Mt = Megaton
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De CO2-uitdaging voor het wegverkeer

De inspanningen van de constructeurs...

... en de gevolgen daarvan op de Belgische markt

De inspanningen van de constructeurs om het verbruik
van de voertuigen te verminderen, worden niet altijd
naar waarde geschat. Auto’s worden weliswaar steeds
zuiniger, maar volgens sommigen is die daling niet
spectaculair genoeg.

Sinds 2000 stellen we op de Belgische markt een
duidelijke verschuiving van de inschrijvingen vast naar
auto’s met een lager verbruik en dus een lagere CO2uitstoot.
Als we de auto’s rangschikken per uitstootklasse, is
het aantal inschrijvingen van auto’s die minder dan
140 g/km uitstoten, op 5 jaar tijd exact verdubbeld,
van 86.000 exemplaren tot 172.000.

Dat komt zeker ook omdat men de beperkingen vergeet waarmee de constructeurs geconfronteerd worden
als gevolg van tal van eisen van de wetgever en van de
consument: veiligheid, milieuvriendelijkheid, geluiddemping, comfort,... allemaal elementen die de auto’s
zwaarder hebben gemaakt.
In deze ongunstige context voor het brandstofverbruik
hebben heel wat technieken het toch mogelijk gemaakt
een CO2-reductie in te zetten.

Tegelijk gingen de hogere uitstootklassen, vooral die
van 161 tot 200 g/km en van 201 tot 250 g/km, er
met meer dan 50% op achteruit, wat neerkomt op een
algemene daling van meer dan 100.000 stuks.
Deze trend wordt bevestigd door de top 20 van de
verkoop in 2006, waarin heel wat zuinige en milieuvriendelijke auto’s voorkomen.

Verdeling van de Belgische markt van nieuwe wagens per CO2-klasse
Gemiddelde jaarlijkse markt van 480.000

45%
van 161.000
tot 151.000

40%
35%

van 202.000
tot 118.000

30%
25%

2000
2001
2002
2003
2004
2005

van 72.000
tot 124.000

20%
15%

van 14.000
tot 48.000

van 53.000
tot 30.000

10%

van 10.000
tot 7.000

5%
0%
0-120 g/km

121-140 g/km

141-160 g/km

161-200 g/km

201-250 g/km

> 250 g/km
Bron: FEBIAC
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De CO2-uitdaging voor het wegverkeer
Alternatieve aandrijfsystemen en de strijd tege
tegen CO2
Deze veranderingen in de markt zijn voor een deel toe
te schrijven aan een bewustwording van de automobilisten (weliswaar in combinatie met de stijgingen van
de brandstofprijzen), maar dit komt ook doordat het
nu mogelijk is in alle veiligheid en comfort te reizen
in auto’s met hetzelfde lage verbruik als dat van erg
kleine auto’s van nog niet zo lang geleden.

Top 20 van de best verkochte personenwagens (11 maanden 2006)
Merk

Model

Genre

cc

Brandstof

Markt

CO2 (g/km)

RENAULT
VOLKSWAGEN
RENAULT
OPEL
CITROEN
CITROEN
OPEL
BMW
PEUGEOT
CITROEN
VOLKSWAGEN
CITROEN
FORD
RENAULT
VOLKSWAGEN
PEUGEOT
TOYOTA
VOLKSWAGEN
BMW
PEUGEOT

CLIO
GOLF
MEGANE
ZAFIRA
XSARA
C3
CORSA
SERIE-3
307
C4
POLO
BERLINGO
FIESTA
MEGANE
GOLF
307
COROLLA
TOURAN
SERIE-3
206

CAR
CAR
MPC
MPC
MPC
CAR
CAR
CAR
MPC
CAR
CAR
MPC
CAR
MPC
MPC
CAR
CAR
MPC
MPC
CAR

1500
1900
1500
1900
1600
1400
1200
2000
1600
1600
1400
1600
1400
1900
1900
1600
1400
1900
2000
1400

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

9.923
9.180
8.989
7.547
7.358
6.428
6.019
5.851
5.555
5.543
5.186
5.184
4.857
4.847
4.726
4.639
4.611
4.434
4.340
4.049

123
140
124
165
135
115
124
155
134
125
124
143
117
154
143
126
128
159
153
116

119.266

135 g/km

TOTAAL
Bron: FEBIAC

hetzij 5 l/100 km

CAR: personenwagens
MPC: wagens dubbel gebruik (breaks, monovolumes, 4x4)
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Dankzij de dieselauto’s doet de Belgische markt beter dan Europa
De voordelen van een dieselmotor inzake energetische efficiëntie staan vast. Vooral dankzij een hoge
compressieverhouding verbruikt een diesel zo’n 30%
minder dan een benzinemotor en produceert hij 25%
minder CO2 dan die laatste.
Door de bestaande technologieën te optimaliseren,
schonere brandstoffen te introduceren en nieuwe technologieën toe te passen, zullen milieuprestaties op het
vlak van zowel CO2, stikstofoxiden als roetdeeltjes nog
verbeterd worden.

Hierdoor kon de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe
auto’s in België op 10 jaar tijd met meer dan 16%
verminderen, in vergelijking met slechts 13% in de
EU-15 (155 g/km in België tegenover 161 g/km in de
EU-15 in 2004).

Als we de evolutie van de CO2-uitstoot in Europa
bekijken, in termen van marktgemiddelden, kunnen we
vaststellen dat het verschil tussen diesel- en benzinewagens sinds 1997 groter geworden is.

Men zou kunnen aanvoeren dat de premies die worden toegekend voor auto’s die minder dan 115 g/km
uitstoten, de consument gunstig beïnvloeden bij diens
beslissing om een zuinige auto te kopen. Jammer
genoeg moeten we vaststellen dat het effect van deze
incentives beperkt is: op 500.000 verkochte nieuwe
auto’s in België, komen er slechts 20.000 (of 4%) in
aanmerking voor de toekenning van deze premies.
Overigens kunnen bedrijven niet van deze incentive
genieten, hoewel zij goed zijn voor bijna 45% van de
inschrijvingen van nieuwe auto’s.

Een gelijkaardig fenomeen doet zich voor in België,
wat wellicht nog wordt versterkt door de hoge penetratie van dieselwagens in de inschrijvingen van nieuwe
auto’s: bijna 70%.

De curven tonen overigens aan dat de gemiddelde
CO2-uitstoot veel moeilijker het Europese streefdoel
van 140 g/km in 2008 zou kunnen behalen zonder de
efficiëntie van de dieselmotoren.

Evolutie van de CO2-emissies door nieuwe personenwagens verkocht in België
200
190

g/km

180

170
Benzine

160

Totaal
150

Diesel

140
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005
Bron: FEBIAC
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Perspectieven voor de toekomst
Een studie, uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven,
toont sinds het begin van de jaren 2000 een daling van de
totale CO2-uitstoot aan, ondanks een blijvende groei van
het autoverkeer. Deze ontkoppeling wordt verklaard door de
voortdurende verbetering van de voertuigtechnologie en zal
de komende 10 jaar verdergezet worden dankzij de invoering
van alternatieve brandstoffen en aandrijfconcepten. Hierbij
werden enkel marktrijpe technologieën in rekening gebracht.
Nieuwe technologieën werden buiten beschouwing gelaten.

In de verdere toekomst wordt, in de veronderstelling dat geen
verdere maatregelen genomen worden, opnieuw een stijging
van de CO2-emissies van het autoverkeer verwacht, hoofdzakelijk te wijten aan de stijgende vervoersvraag. Ook in de
toekomst zullen maatregelen voor emissiereductie en het ontwerpen van nieuwe technologieën dus noodzakelijk zijn.

Autopark, aantal voertuigkilometers en hun CO2-uitstoot in België
Prognoses tot 2030 (1990 = 100)

1990=100
180

Autopark
Totaal aantal voertuig-km
Totale CO2-uitstoot personenwagens

170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
90

19

92

19

94

19

96

19

98

19
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20
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Bron: FEBIAC - Transport & Mobility Leuven
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Naar een verdere daling van de CO2-uitstoot:
de pistes
Om de CO2-uitstoot nog verder te verminderen, moeten zowel technische als niet-technische oplossingen aangewend
worden. In dit hoofdstuk geven wij daar een overzicht van. Gezien het CO2-reductiepotentieel van de verschillende
pistes, pleit FEBIAC voor een geïntegreerde aanpak, met het oog op een afdoend resultaat in termen van kosten/
baten.

Het ontwerp van voertuigen
Gewicht en stroomlijn
Ondanks de inspanningen en de vooruitgang op het
vlak van het ontwerp en gebruik van lichte materialen,
heeft de verhoging van het comfort- en veiligheidsniveau van auto’s de jongste 20 jaar niet geleid tot een
stabilisering van het gewicht van auto’s. Het autogewicht en de stroomlijn hebben een invloed op het
brandstofverbruik en dus op de CO2-emissies:
- 10% minder autogewicht komt overeen met een vermindering met 3 à 3,5% van de CO2-uitstoot;
- een verbetering van de stroomlijn met 10% doet de
CO2-uitstoot dalen met 2,5%.
De bestaande hefbomen om deze doelen te bereiken,
zijn vooral het design, de materiaalkeuze en het terugdringen van wrijvingen.

Bovendien is downsizing, dat erin bestaat de cilinderinhoud van de motor te verkleinen zonder in te boeten
aan prestaties, vaak dankzij de toevoeging van een
turbo, een van de oplossingen met het grootste potentieel inzake het terugdringen van het verbruik.

Optimalisering van de traditionele motoren
Zowel het rendement als het type van de motor (conventionele diesel of diesel met common rail/directe
injectie, benzine, CNG, biobrandstof, elektrisch, hybride,
brandstofcel) beïnvloeden het brandstofverbruik en de
uitstoot van broeikasgassen van een auto.
Door hun verbrandingsprincipe verbranden dieselmotoren algauw 20 tot 25% minder brandstof dan
benzinemotoren met dezelfde prestaties. Bovendien
zijn moderne dieselmotoren uitgerust met een turbo,
waardoor ze kunnen genieten van de "downsizing"technologie, die het motorrendement sterk verbetert
(lager verbruik) vanwege de kleinere cilinderinhoud. In
dat stadium biedt het vergroten van de drukvoeding
een bijkomend vooruitgangspotentieel.
Dankzij de bijdrage van de drukvoeding en de directe brandstofinspuiting zou de CO2-uitstoot van benzinemotoren
eveneens met 20 tot 25% verminderd kunnen worden.
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Versnellingsbak
Dankzij de elektronische sturing van de koppeling en het
schakelen, kunnen het verbruik en de CO2-uitstoot van
een auto met gemiddeld 5% verminderd worden.

Alternatieve aandrijfsystemen
Elektrische voertuigen worden aangedreven door een
krachtige elektromotor, die gevoed wordt door een batterij. Dankzij belangrijke technologische verbeteringen
op het vlak van de motor en de batterijen, heeft dit type
motor een minstens evenwaardig prestatieniveau bereikt
als dat van een traditionele verbrandingsmotor. Een dergelijk voertuig rijdt haast zonder uitstoot en produceert
maar erg weinig geluid. Het beperkte rijbereik en de relatief lange oplaadtijd vormen de belangrijkste uitdagingen
voor de verdere ontwikkeling van deze technologie.

Naar een verdere daling van de CO2-uitstoot:
de pistes
Alternatieve aandrijfsystemen en de strijd tege
tegen CO2
Wanneer we de impact van elektrische voertuigen op
het milieu analyseren, mogen we de oorsprong van
de geproduceerde elektriciteit niet uit het oog verliezen. Als de elektriciteit wordt geproduceerd op basis
van fossiele brandstoffen, zijn de milieuprestaties niet
veel beter dan die van klassieke verbrandingsmotoren.
Als deze productie gebeurt op basis van hernieuwbare energiebronnen, zijn deze voertuigen al een stuk
milieuvriendelijker.
Hybride voertuigen, die een elektromotor combineren
met een verbrandingsmotor, laten toe de capaciteiten van
beide beter te gebruiken, afhankelijk van de rijomstandigheden (stad of snelweg). Het vermogen van de verbrandingsmotor dat niet wordt gebruikt voor de aandrijving,
wordt omgevormd tot elektriciteit en opgeslagen in de
batterij. Ook wordt tijdens het remmen een deel van de
mechanische energie van de wielen teruggewonnen als
elektriciteit. De elektromotor kan de verbrandingsmotor
bijstaan wanneer extra vermogen nodig is, of kan zelfs
de aandrijving van de auto volledig overnemen, zodat
de verbrandingsmotor tijdelijk stilgelegd kan worden.
Een van de lichtste vormen van hybride aandrijving is
het “Stop & Start”-systeem, waarvan de alternatorstarter toelaat de motor stil te leggen wanneer de auto
stilstaat en hem onmiddellijk opnieuw te starten. Met
deze oplossing kan in stadsverkeer tot 15% brandstof
bespaard worden.
Een aantal constructeurs heeft trouwens al meerdere
jaren met succes hybride benzines in het gamma opgenomen.

Heel wat constructeurs onderzoeken op dit moment
een meer gesofisticeerde hybridisering, waarbij een
zo al zuinige dieselmotor gekoppeld wordt aan een
elektrische aandrijving, met veelbelovende resultaten.
De meeste merken hopen zo’n systeem op de markt
te brengen tegen 2010.
In een brandstofcel wordt waterstof op elektrodes
gecombineerd met zuurstof, wat een elektrische
stroom en water opwekt. De geproduceerde stroom
wordt vervolgens gebruikt om de elektromotor aan
te drijven. Het theoretisch hogere rendement van
een brandstofcel in vergelijking met dat van een
verbrandingsmotor, leidt tot een beter gebruik van
de brandstof en dus een lager verbruik. De uitstoot
bestaat enkel uit water, maar ook hier moet rekening
gehouden worden met de afkomst van het geproduceerde waterstof. De elektrolyse van water, die
stroom levert vanaf hernieuwbare energie, is een erg
ecologische oplossing.

- Een rendementverbetering met 10% komt overeen met een vermindering van de CO2-uitstoot met 10%;
- elektromotoren en brandstofcellen wekken geen rechtstreekse CO2-uitstoot op;
- een dieselmotor met directe injectie stoot 25% minder uit dan een voertuig op benzine.
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Alternatieve brandstoffen
Zonder de auto’s, zoals ze momenteel worden ontworpen, fundamenteel te veranderen, kan de CO2-uitstoot
verminderd worden door ze te voeden met brandstoffen die minder of geen fossiele koolstof bevatten. Het
is net die fossiele koolstof die problematisch is voor de
klimatologische opwarming.

BIOBRANDSTOFFEN

Het “Well to Wheels”-principe
Om te begrijpen wat het voordeel is van biobrandstoffen tegenover fossiele brandstoffen met betrekking tot
de vermindering van de CO2-uitstoot, moet men de
zaken globaal bekijken, dit wil zeggen van de “Bron
tot de Wielen” of “Well to Wheels”.
Op die manier kan een globale CO2-balans opgemaakt
worden vanaf de productie van de brandstof tot en
met de aanwending ervan tijdens het autogebruik.

Bij fossiele brandstoffen wordt zowel CO2 uitgestoten
bij de productie (opdelving en raffinage van petroleum)
en het transport van de brandstof, als bij het gebruik
van de auto.
Aangezien biobrandstoffen afkomstig zijn van de biomassa, komt de CO2 die wordt uitgestoten door een auto
die op bio-ethanol rijdt, overeen met de hoeveelheid die
wordt geabsorbeerd door de planten (door fotosynthese)
die gediend hebben voor de productie ervan.
Op die manier kan de CO2 die wordt geabsorbeerd door
de plant, tijdens zijn groei afgetrokken worden van het
totaal van de uitstoot.
Door het gebruik van lokale grondstoffen voor de
productie van biobrandstoffen, kan tevens de CO2uitstoot verminderd worden die samenhangt met het
vervoer van de brandstoffen (over water of land) naar
de distributiesites. Zo is de totale CO2-balans van
biobrandstoffen interessanter dan die van traditionele
brandstoffen: in vergelijking met een benzinemotor
kan de vermindering van de CO2-uitstoot, afhankelijk
van de gebruikte grondstof, oplopen tot bijna 90%.

Het “Well to Wheels”-principe

Bron: Renault
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Bio-ethanol
Bio-ethanol wordt verkregen door fermentatie of distillatie van grondstoffen afkomstig van de biomassa. Het kan
bijvoorbeeld gaan om graan of bieten in Europa, suikerriet
in Brazilië of maïs in de Verenigde Staten. De bio-ethanol
wordt vervolgens in verschillende verhoudingen gemengd
met benzine: 5% voor E5, 10% voor E10, 85% voor E85,
en tot 100% voor zogeheten “Flex Fuel”-voertuigen.
Om te bepalen met hoeveel we de CO2-uitstoot kunnen
terugdringen, moeten we rekening houden met de hele
keten: basisgrondstof, distributie van de brandstof en verbranding in het voertuig. Afhankelijk van de basisgrondstof
en het productieproces, kan het gebruik van bio-ethanol
de CO2-uitstoot met tot 90% verminderen in vergelijking
met een fossiele brandstof. De verbranding van bio-ethanol produceert namelijk een evenwichtige uitstoot door de
hoeveelheid CO2 die geëlimineerd wordt uit de atmosfeer
tijdens de groei van de planten die de bron voor de energie
vormen. Op die manier blijft de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer stabiel. De CO2-uitstoot die geproduceerd wordt
door de verbranding van een fossiele brandstof – zoals

benzine of diesel –, voegt echter nieuwe CO2 toe in de atmosfeer, die voordien ingesloten was in de ondergrondse
petroleumlagen.

Biodiesel
Biodiesel is een methylester van plantaardige olie (MEPO)
en wordt gehaald uit oliehoudende planten, in Europa
voornamelijk koolzaad en zonnebloemen, maar elders ook
uit soja of palmbladeren. De ruwe plantaardige olie – die
verkregen wordt door bijvoorbeeld de koolzaadgranen
gewoon te persen – wordt over het algemeen niet gebruikt
in motoren, aangezien ze ongeschikt blijken voor moderne
motortechnologieën. De biodiesel die vandaag gebruikt
wordt om te mengen met de diesel van fossiele oorsprong,
ontstaat uit de chemische transformatie van oliën. Men laat
de plantaardige olie reageren met methanol (transesterificatieprocédé) om een MEPO te verkrijgen, een bestanddeel
met eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van diesel. Op die manier wordt biodiesel verkregen, die gemengd
wordt met gewone diesel. Wanneer het aandeel biodiesel in
de fossiele diesel 30% bedraagt, spreekt men van B30.

De biobrandstofketens

Bron: Renault
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De nieuwe generatie biobrandstoffen

Biogas

• Methylester van dierlijke olie. Het voordeel hiervan is
dat het spectrum van bruikbare grondstoffen uitgebreid wordt door een deel van de dierlijke vetten op
te waarderen.

Biogas is hernieuwbaar aardgas. Het wordt geproduceerd
door de fermentatie van organische dierlijke of plantaardige grondstoffen zonder zuurstof. Deze fermentatie, die
ook methanisering heet, vindt in de natuur zelf plaats (in
moerassen) of spontaan op stortplaatsen die organisch
afval bevatten, maar kan ook kunstmatig uitgelokt worden in gistingstanks (om slib van een zuiveringsinstallatie, industrieel of agrarisch organisch afval te behandelen,
etc.). De vermindering van de uitstoot van methaan in de
atmosfeer kan als dusdanig de methanisering van organisch afval of de recuperatie van biogas van stortplaatsen
verantwoorden. Zelfs als dat zo verbrand wordt, is de
negatieve impact op het broeikaseffect sterk verminderd
– er wordt CO2 uitgestoten in plaats van methaan (waarvan het broeikaspotentieel 23 keer hoger ligt). Zo is het
wenselijk, zodra er voldoende geproduceerd is, dat het
biogas wordt opgewaardeerd. Door het te zuiveren en
te comprimeren, wordt de norm van aardgas bekomen
(97% methaan) en kan het worden gemengd met CNG
(zie verder) en gebruikt als brandstof.

• De productie van synthetische diesel door een doorgedreven hydrobehandeling van plantaardige oliën,
of zelfs van dierlijke oliën, tegenwoordig NextBTL genoemd. De gebruikte oliën kunnen gevarieerder zijn en
de verkregen diesel is van erg goede kwaliteit.

• De productie van synthetische biodiesel, ook wel BTL
of "Biomass To Liquid" genoemd. Deze dieselbiobrandstoffen worden verkregen door in een eerste fase
de lignocellulose biomassa (hout, stro, specifieke teelt,
plantaardig afval) bij hoge temperatuur om te zetten
in gas. Zo wordt een "synthetisch gas" verkregen, dat
nadien volgens het zogeheten Fischer-Tropsch procédé
omgevormd wordt in een "synthetische dieselolie" met
erg interessante eigenschappen.
De verkregen biobrandstoffen bieden tal van voordelen:
ze zijn van uitstekende kwaliteit, want ze bevatten geen
zwavel of aromatische bestanddelen, die bijdragen aan
de vorming van roetdeeltjes. Bovendien zorgen ze voor
een sterk verminderde uitstoot van broeikasgassen. Ten
slotte kunnen ze gebruikt worden in de huidige motoren – puur of vermengd met fossiele brandstof – en
verdeeld worden via de bestaande netten.

Besparing in CO2 van de biobrandstoffen
volgens de ECOBILAN-studie

Brandstof
Diesel
Koolzaadolie
Biodiesel
Benzine
Ethanol tarwe
Ethanol suikerbiet

gr CO2
eq/tpe*
3.320
745
992
3.596
1.440
1.407

* 1 tpe = 1 ton petroleum equivalent
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Besparing (%)
77,6%
70,1%
60,0%
60,9%

WATERSTOF
Waterstof wordt tegenwoordig vooral gebruikt in
industriële toepassingen zoals in de chemie voor de
productie van ammoniak, de raffinage van petroleumproducten of om methanol te produceren. Het wordt
steeds vaker genoemd als toekomstige brandstof voor
voertuigen, met name in brandstofcellen. Het is een
van de mogelijke oplossingen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Waterstof zou de
vervuiling in steden en de uitstoot van broeikasgassen
kunnen verminderen, voor zover het geproduceerd
wordt op basis van energie die zelf geen CO2 uitstoot.

CNG (COMPRESSED NATURAL GAS)
Aardgas, ook wel CNG genoemd, wordt opgeslagen en
gebruikt in gasvormige toestand. Het wordt verdeeld via
speciale tankstations of via een individuele compressor
die is aangesloten op het netwerk bij particulieren thuis.
CNG vermindert de uitstoot van broeikasgassen met bijna
25%. De motoren die er gebruik van maken, combineren
een goed energetisch rendement met een erg lage uitstoot van vervuilende stoffen: de uitlaatgassen bevatten
geen zwaveloxides, lood of roetdeeltjes.
Door een moderne lichte auto op CNG te laten rijden
in de plaats van op benzine, kan de totale “Well to
Wheels”-uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 15%
dalen. Deze balans hangt voornamelijk af van de uitstoot
bij het autogebruik (voor ongeveer 80 à 90%), maar het
aandeel CO2-uitstoot van de bevoorrading (vanaf het
ophalen tot bij het comprimeren in de tank) hangt erg
nauw samen met het energieverbruik en de lekkage van
methaan tijdens het transport. Het is erg belangrijk dat
te benadrukken. Het vermogen van aardgas om de aarde
op te warmen, is namelijk 20 keer groter dan dat van
CO2. Als men de CNG-piste verder zou bewandelen, moet
men ook de methaanuitstoot zo laag mogelijk trachten
te houden.

Het resultaat is gelijkaardig voor auto’s die zowel op benzine als op CNG kunnen rijden. Specifieke motoren kunnen geoptimaliseerd worden om op aardgas te rijden en
dus betere prestaties te garanderen. Het probleem bij het
gebruik van een dergelijke motor blijft de beschikbaarheid van de brandstof. Bijgevolg moeten de auto’s ook
op benzine kunnen rijden, zodat ze een groter rijbereik
hebben. Met de ontwikkeling van motoren die speciaal
geoptimaliseerd zijn voor dit brandstoftype, wordt dus
ook een belangrijke uitstootreductie verwacht van vervuilende stoffen op lokaal en/of regionaal niveau, met
name:
•
•

geen geur, zwarte rook, roetdeeltjes, andere vervuilende stoffen, verlies door verdamping;
met een motor aangepast om op aardgas te rijden,
daalt de CO2-uitstoot met 5 à 10% in vergelijking
met een dieselmotor.

Op dit moment vormen biobrandstoffen, met name de
synthetische, het beste alternatief inzake technische
en economische haalbaarheid. Ze stoten meer CO2 uit
tijdens hun productie (behalve synthetische biodiesel)
in vergelijking met fossiele brandstoffen of gas, maar
dit wordt gecompenseerd tijdens de verbrandingsfase,
waarbij de hoeveelheid CO2-uitstoot overeenkomt met
die van de fotosynthese.

Als we enkel het autogebruik beschouwen, stoot een
auto op aardgas 20% minder CO2 uit dan een benzinewagen.

"Well to Wheel"-balans van de CO2-emissies per branstofsoort
"RANDSTOFCEL
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Bron: Well To Wheels 2006 update CONCAWE - EUCAR - JRC - CCFA
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Het gedrag van de automobilist
Hoewel de door de autoconstructeurs bereikte technologische evoluties tot heel wat vooruitgang hebben
geleid, blijven de invloed van het rijgedrag van de
automobilist (met name een soepele rijstijl), de rijomstandigheden (stad, buiten de stad of snelweg) en
het onderhoud van de auto belangrijke factoren in de
CO2-uitstoot.

Rijstijl
De rijstijl heeft een grote invloed op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. Zo werd een
meerverbruik tot 40% vastgesteld tussen een bestuurder
met een soepele rijstijl en een bestuurder met een agressievere rijstijl.
Hoge snelheden of onregelmatig rijden (achtereenvolgens krachtig optrekken en vaak of bruusk remmen) jagen het verbruik flink de hoogte in.

+ 50% verbruik tijdens de 1e kilometer,
+ 25% verbruik tijdens de 2e kilometer.

Aircogebruik
Het gebruik van de airco, waarmee de meeste nieuwe
auto’s tegenwoordig uitgerust zijn, leidt tot een verbruikstoename met een paar procent (méér dan 10% bij
onnodig aircogebruik), evenals de uitstoot van broeikasgassen. De introductie van intelligente airco’s en een rationeel gebruik ervan, kan hun impact verminderen.
Daartegenover staat wel dat een temperatuurregeling in
de auto het rijcomfort en de alertheid van de bestuurder
bij warm weer verhoogt. Tegelijk wordt het rijden met
open ramen overbodig, wat de aerodynamica en dus het
verbruik juist ten goede komt.
Verder zal HFC (fluorkoolwaterstof), een gas met een
groot broeikaseffect dat gebruikt wordt voor de koeling,
op middellange termijn moeten verdwijnen.

Aantal kilometers

Onderhoud van het voertuig

30% van de autoverplaatsingen gaan over minder
dan 2 km, die dus makkelijk met de fiets of zelfs te
voet kunnen gebeuren. Deze korte ritten zorgen voor
een meer dan evenredige toename van de uitstoot
van broeikasgassen, aangezien tijdens de eerste kilometers heel wat energie nodig is om de verschillende
mechanische onderdelen en motorvloeistoffen op
temperatuur te brengen:

Een slecht onderhouden auto verbruikt meer dan een
wagen in goede staat. Met een vuile luchtfilter verbruikt
een auto algauw 3% meer brandstof. Ook het periodieke
nazicht van de injectie en de ontsteking is belangrijk.
Banden met een te lage spanning jagen het verbruik eveneens flink de hoogte in.

Ik rijd e-positief: 10 tips voor een meer e-cologische en e-conomische rijstijl

1. Ga niet over je toeren: schakel snel naar een hogere versnelling.
6. Leg hem het zwijgen op: zet je motor af bij korte stops (spoorwegovergang, iemand oppikken).
2. Mik zo hoog mogelijk: met een benzinemotor (of LPG) kan je probleemloos schakelen bij 2.500 toeren, met een dieselmotor al vanaf
7. Helpfuncties: gebruik je toerenteller om tijdig te schakelen. Cruise
2.000 toeren.

3. Geef gas: optrekken mag met het gaspedaal quasi volledig ingedrukt.
Je bespaart geen brandstof door langzaam gas te geven!

4. Anticipeer in het verkeer: hou voldoende afstand van je voorligger om
voortdurend afremmen en gas geven overbodig te maken.

5. Laat maar bollen: om te vertragen of te stoppen, kan je ook het gas
tijdig los laten (op de motor remmen) en je wagen laten bollen zonder
te ontkoppelen.
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control helpt om gelijkmatig te rijden. Plan je route vooraf, zeker bij
gecombineerde verplaatsingen, om overbodige kilometers te vermijden.

8. Geregeld verwennen: veilig en zuinig rijden kan enkel met een goed
onderhouden wagen.

9. Hou de spanning erin: controleer regelmatig je bandenspanning.
10. Verlies gewicht: verwijder de skibox, het fiets- of bagagerek onmiddellijk na gebruik.

De infrastructuur
Uit het vorige blijkt dat er verschillende manieren
bestaan om de CO2-uitstoot te verminderen via
ingrepen in/op de auto zelf, alsook via een aangepaste rijstijl. Maar ook een doordacht ingerichte
infrastructuur kan zorgen voor een verdere daling van
het verbruik en de CO2-uitstoot van voertuigen.
Zo zorgen slecht aangelegde verkeersdrempels en
opeenvolgende rotondes, die maken dat auto’s telkens moeten vertragen (soms tot ver onder de toegestane snelheidslimiet) en nadien weer optrekken, voor
een sterke verbruikstoename. Hetzelfde geldt voor
wegen waar de opeenvolgende verkeerslichten niet
gesynchroniseerd zijn.

Het is ook bewezen dat de CO2-uitstoot fors stijgt
bij files. De ernst van de file heeft sneller invloed op
de CO2-uitstoot van vrachtwagens dan op die van
auto’s, maar bij grote files is de relatieve stijging van
de uitstoot van auto’s proportioneel groter (een stijging van 50% voor personenwagens tegenover 30%
voor vrachtwagens).
De onderstaande tabel laat zien hoe de keuze van
bepaalde infrastructuuringrepen een invloed kan
hebben op het brandstofverbruik, en bijgevolg op de
CO2-uitstoot:

Inschatting effect van lokale infrastructuurmaatregelen

Maatregel

Referentie

Verkeersplateau

[tov eenzelfde traject zonder plateau]

Zone 30

[tov bebouwde kom]

Groene Golf

[tov gewone verkeerslichten]

Rotonde

[tov verkeerslichten]

Brandstof Brandstofverbruik
[l/100km]
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel

CO2-uitstoot
[g/km]

+45%
+55%
-10%
-10%
-20%
-20%
10%
(niet signiﬁcante resultaten)

Bron: Invloed van het rijgedrag op de verkeersemissies: kwantiﬁcatie en maatregelen, VUB-etec & TNO-wt voor AMINAL, 2002
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Bijgevolg kunnen we onze bewindslieden er alleen
maar toe aanzetten om op te letten dat ze dit soort
gevolgen niet – onnodig – teweegbrengen.
Dat kan gebeuren op verschillende manieren, zoals:
• doordachte snelheidsbeperkingen: voor een vlot
verkeer is het essentieel dat een snelheidsbeperking is aangepast aan het wegtype en zijn (verkeers-, verdeel-, toegangs-)functie. Om een vlotte
verkeersafwikkeling te bevorderen, is het zaak de
verschillende snelheidsregimes over heel het wegennet op elkaar af te stemmen. Iedere – onnodige –
aanpassing van die regimes is contraproductief voor
de verkeersafwikkeling en voor de CO2-uitstoot;
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• het instellen van groene golven, die het verkeer vlotter maken en het “stop&go”-verkeer - dat zorgt voor
een meerverbruik - drastisch verminderen;
• een dynamische regeling van verkeerslichten ter
hoogte van kruispunten volgens de periode van
de dag (spits-/daluren – ochtend/avond), de week
(werkdag/weekend) of het jaar (vakantie, ...);
• een doordacht ontwerp van verkeersdrempels, zodat
auto’s er soepel en comfortabel over kunnen rijden
aan de geldende snelheidslimiet, en niet telkens
onnodig moeten vertragen en optrekken, wat het
verbruik doet stijgen;
• een optimalisering van de capaciteit van het wegennet, o.a. via het wegwerken van de ontbrekende
schakels en via investeringen in telematica- en routegeleidingssystemen.

De wetgeving
De wetgever beschikt, via de autofiscaliteit, over een
belangrijke hefboom om milieuvriendelijker koop- en
rijgedrag van de automobilisten aan te moedigen.
Hierna volgen enkele denkpistes om tot een autofiscaliteit te komen die zowel rekening houdt met het
brandstofverbruik – en dus CO2-uitstoot – als met de
vervuilingsgraad van auto’s.
Het is wel belangrijk dat deze wetgeving lineair verloopt, zodat elke gram CO2 evenveel kost, en geen arbitraire trappen aanwezig zijn. Ook moet de maatregel
technologieneutraal zijn. Het enige criterium moet het
resultaat zijn, niet de manier waarop of de technologie
waarmee het bereikt wordt. Enkel zo laat de wetgever
maximum vrijheid aan de constructeurs om nieuwe,
inventieve oplossingen te ontwikkelen.
Van het grootste belang is dat de wetgeving zoveel
mogelijk geharmoniseerd wordt op Europees vlak,
zodat nutteloze investeringen vermeden worden voor
aanpassingen van modellen aan de wetgeving van één
of meerdere individuele lidstaten.

tweedehandswagens moedigt de aankoop van de oudste
(en dus de meest vervuilende) modellen aan, aangezien ze
degressief is volgens de leeftijd van de auto.
De BIV is bovendien niet geschikt om de keuze van de
burger naar zuinigere en schone wagens jaarlijks te sturen, aangezien het slechts over een eenmalige betaling bij
aankoop gaat.
Dat is de reden waarom FEBIAC ervoor pleit de BIV af te
schaffen en de jaarlijkse verkeersbelasting niet alleen te
berekenen op basis van de CO2-uitstoot (zie hierboven),
maar ook op basis van de Europese uitstootnormen (Euronormen). De opeenvolging van de Euro-normen zou een
ideale proactieve politiek mogelijk maken om permanent
een verjonging van het wagenpark te promoten door de
verkeersbelasting aan te passen, zoals de grafiek op de
volgende bladzijde toont.

De zuinige auto: naar een CO2-gebaseerde verkeersbelasting
Het verbeteren van de uitstoot van nieuwe voertuigen
heeft slechts een positief effect wanneer deze voertuigen
ook werkelijk op de markt komen, en de oude voertuigen, die meer CO2 uitstoten, vervangen.
Een mogelijke manier om dit te stimuleren, is het vervangen van de verkeersbelasting (momenteel berekend op
basis van het vermogen), door een belasting gebaseerd
op de CO2-uitstoot van het voertuig.

De schone auto: ook rekening houden met de Euro-normen
Het fiscale systeem dat op dit moment in België van
kracht is, gaat in tegen een politiek die zuinige en schone
auto’s promoot: de BIV die wordt toegepast op nieuwe
auto’s, ontmoedigt de aankoop ervan en de BIV van
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Uit de grafiek blijkt dat in dit belastingsysteem de eigenaars van auto’s die niet voldoen aan de minst strenge
Euro-norm (Euro 0), een veelvoud betalen van wat eigenaars van recente auto’s betalen. Wat logisch is, gezien de
vervuilingsgraad van een Euro 4 auto vele malen kleiner is
dan een Euro 0. Om ook een zuinigheidscriterium te laten
spelen bij wagens die onder dezelfde Euro-norm vallen,
stijgt de verkeersbelasting lineair en rechtevenredig met
hun CO2-uitstoot.

Bedrijfswagens: vaak schoner en zuiniger dan een
doorsnee auto
Vorig jaar stonden 930.000 auto’s, zowat een vijfde van
het Belgische autopark, ingeschreven op naam van een
onderneming. Hiervan waren 250.000 auto’s ingeschreven op naam van een leasemaatschappij: zij zijn goed
voor ongeveer 5% van het autopark.
Sinds enige tijd worden bedrijfswagens regelmatig met
de vinger gewezen: ze zouden aanzetten tot overbodige
verplaatsingen en extra vervuiling teweegbrengen.
Uit een mobiliteitsonderzoek (besteld door FEBIAC in
2004) blijkt echter dat de bedrijfswagen niet de hoofdverantwoordelijke is voor het hoge percentage autogebruikers in de woon-werkverplaatsingen: slechts 10%
van de autopendelaars beschikt over een bedrijfswagen.
Bovendien wordt die meer gebruikt voor professionele
dan voor persoonlijke verplaatsingen.
Meestal blijft de bedrijfswagen in de eerste plaats een
werkinstrument: meer dan de helft van de beroepsactieve
personen gebruikt hem dagelijks om klanten te bezoeken
of vergaderingen bij te wonen.

Autobelasting in functie van de CO2-uitstoot en de Euro-normen

Bedragen verkeersbelasting

EURO 0
EURO 1
EURO 2
EURO 3
EURO 4

CO2-uitstoot
Bron: FEBIAC
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Het idee als zouden bedrijfswagens meer bijdragen aan de vervuiling, dient eveneens genuanceerd, zoals blijkt uit
onderstaande tabel: die geeft de top 20 weer van de best verkochte automodellen ingeschreven op naam van een
onderneming. Enerzijds blijft hun CO2-uitstoot met 145 g/km ver onder het gemiddelde van alle verkochte nieuwe
wagens in België (155 g/km); anderzijds worden bedrijfswagens doorgaans om de 3 à 4 jaar vervangen, zodat zij
voldoen aan de meest recente en strengste emissienormen. Dit staat in schril contrast met de beeldvorming rond
bedrijfswagens als brandstofverslindende kilometervreters.

Top 20 van de best verkochte bedrijfswagens (11 maanden 2006)
Merk

Model

Genre

cc

Brandstof

Markt

RENAULT
RENAULT
VOLKSWAGEN
OPEL
RENAULT
BMW
BMW
PEUGEOT
VOLKSWAGEN
AUDI
PEUGEOT
AUDI
BMW
CITROEN
VOLKSWAGEN
AUDI
VOLKSWAGEN
VOLVO
AUDI
AUDI

CLIO
MEGANE
GOLF
ZAFIRA
MEGANE
SERIE-3
SERIE-3
307
TOURAN
A4
307
A3
SERIE-5
XSARA
GOLF
A6
PASSAT
V50
A4
A6

CAR
MPC
CAR
MPC
MPC
MPC
CAR
MPC
MPC
MPC
CAR
CAR
CAR
MPC
MPC
CAR
MPC
MPC
MPC
MPC

1500
1500
1900
1900
1900
2000
2000
1600
1900
1900
1600
1900
2000
1600
1900
2000
1900
1600
2000
2000

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

6.705
5.969
4.845
4.603
3.996
3.546
3.502
3.236
2.681
2.430
2.401
2.286
2.212
2.127
2.102
2.091
2.083
2.083
2.062
2.007

123
124
140
165
154
153
150
131
159
154
126
134
158
135
143
172
157
132
156
172

62.943

145 g/km

TOTAAL

CO2 (g/km)

Bron: FEBIAC
CAR: personenwagens
MPC: wagens dubbel gebruik (breaks, monovolumes, 4x4)

hetzij 5,5 l/100 km

Deze eerder gunstige milieubalans heeft de overheid echter niet belet om in 2005 een specifieke belasting in te voeren
voor bedrijfswagens die gebaseerd is op hun CO2-uitstoot – de rest van het wagenpark bleef buiten schot.
Een bijkomende belasting lijkt weinig wenselijk en zou vanuit milieuoogpunt eerder onproductief zijn. De kans is groot
dat mensen die niet langer zouden beschikken over een bedrijfswagen, deze zouden vervangen door een tweedehandsauto (die ouder is en dus meer vervuilt) en niet vaker gebruik zouden maken van het openbaar vervoer.
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5
Beter investeren voor de toekomst
Het standpunt van de autoconstructeurs
Het CO2-engagement van ACEA
In 1998 ondertekende ACEA, de federatie van Europese automobielconstructeurs, een vrijwillig akkoord met
de Europese instellingen, waarin de constructeurs hun
engagement vastlegden om de CO2-uitstoot door de
transportsector te reduceren. Meer specifiek werd afgesproken:
• door hoofdzakelijk technologische ontwikkeling en
gerelateerde marktwijzigingen een collectieve gemiddelde CO2-uitstoot van 140 g/km te bereiken voor
nieuwe wagens verkocht in de EU in 2008;
• tegen 2003 een eerste doel van 165-170 g/km te bereiken;
• nieuwe modellen op de markt te brengen die 120 g/km
of minder CO2 uitstoten tegen 2000;
• het potentieel te onderzoeken voor verdere vermindering;
• een monitoringproces op te zetten in samenwerking
met de Europese Commissie.
Op basis van de gegevens van 2004, werden volgende
besluiten getrokken:
• ingeschreven nieuwe voertuigen hadden een gemiddelde CO2-emissie van 161 g/km, een reductie met
13% ten opzichte van het niveau in 1995 (185 g/km);
• het aandeel van voertuigen met een uitstoot van
140 g/km of minder, bedroeg 29,6% van de nieuwe
inschrijvingen (tegenover 2,6% in 1995), en het aandeel met een uitstoot onder 120 g/km, bedroeg 8%;
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• het aandeel van voertuigen met een uitstoot boven
160 g/km, daalde van 80,8% in 1995 tot 36,4% in
2004.
Al deze verbeteringen werden gemaakt door technologische aanpassingen, en dit ondanks verschillende factoren die deze positieve ontwikkelingen tegenwerkten:
• wetgeving: verschillende ontwikkelingen op wetgevend vlak, vooral betreffende veiligheid en luchtkwaliteit, hebben de reductie van CO2-uitstoot sterk bemoeilijkt;
• zwakke vraag: de consument ziet CO2-efficiëntie
(nog) niet als een prioriteit bij aankoop van een wagen, en lijkt niet bereid hiervoor extra te betalen;
• groeiende vraag naar ruime en veilige auto's: veiligheid en ruimte staan wel hoog op de verlanglijst.
Dit betekent echter een hoger verbruik, en dus meer
CO2-uitstoot;
• technologie: benzinemotoren met directe injectie, een
veelbelovende technologie ten tijde van het akkoord,
hebben enkele onvoorziene technische problemen
opgeworpen, waardoor de beloofde reductie niet kon
worden gehaald. De reductie van CO2-uitstoot door
technologische ingrepen heeft fysische limieten, en de
kost van verdere reducties blijft oplopen, terwijl de reducties steeds minder significant zijn.

Beter investeren voor de toekomst
Alternatieve aandrijfsystemen en de strijd tege
tegen CO2

Het akkoord van 1998 stelt dat externe factoren zoals
wetgeving, marktinvloed en de economische omgeving,
een invloed kunnen hebben op de vermindering van de
CO2-uitstoot, en onderstreept dat deze factoren in rekening moeten gebracht worden bij het evalueren van het
akkoord. Dit is echter tot nu toe niet gebeurd.

Onze visie: alle middelen inzetten
De automobielindustrie is bereid haar deel te doen
in de reductie van CO2-uitstoot. Een uitstootreductie
van nieuwe wagens met 13% over een periode van
10 jaar (16% in België), toont dat de sector allerminst
achterblijft in de strijd tegen het broeikaseffect. Het
potentieel voor verdere reductie is echter beperkt.
Verschillende studies, waaronder het Stern rapport,
hebben aangetoond dat verdere CO2-reducties door
aanpassingen aan voertuigtechnologie een hoge
maatschappelijke kost hebben in vergelijking met andere maatregelen.

FEBIAC pleit dan ook voor een 'Integrated Approach',
een aanpak van het probleem waarbij alle mogelijkheden worden onderzocht en keuzes gemaakt op basis
van de kostenefficiëntie van de maatregelen. CO2-reductie is immers niet enkel mogelijk door aanpassingen aan voertuigtechnologie, maar ook door invoeren
van alternatieve brandstoffen en aandrijfconcepten
(nieuwe technologie), beïnvloeden van het rijgedrag
van chauffeurs, verbeteren van de infrastructuur en
daardoor de mobiliteit, en stimuleren van milieubewust gedrag door aangepaste wetgeving.

Samen werken aan een betere toekomst
Verdere CO2-reducties moeten komen via ondersteuning
van de ontwikkeling van nieuwe technologie, het uitwerken van wetgeving om die nieuwe technologie te ondersteunen, en sensibilisering van de burger om diens gedrag
te beïnvloeden. FEBIAC vraagt dan ook dat al deze domeinen meegenomen worden in de strijd tegen CO2.
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TECHNOLOGIE
Het potentieel voor CO2-reductie door verbetering van
huidige technologie is beperkt. Het ondersteunen van
ontwikkeling van nieuwe technologie op lange termijn,
moet dan ook verkozen worden boven het verplichten
tot steeds duurdere reducties met steeds minder effect
op korte termijn.
De oplossing voor de CO2-problematiek moet niet enkel
gezocht worden in de technologie. Biobrandstoffen zijn
een veelbelovende ontwikkeling, maar er zullen nooit genoeg biobrandstoffen kunnen geproduceerd worden om
heel het wagenpark aan te drijven. Dezelfde bemerking
kan gemaakt worden bij waterstof. In de toekomst zal een
combinatie van verschillende technologieën, met elk hun
sterke kanten, moeten aangewend worden om de CO2emissies terug te dringen. Het is dan ook belangrijk dat
niet voor een enkele oplossing gekozen wordt, maar dat
alle mogelijke pistes onderzocht en ontwikkeld worden.

WETGEVING
Een belasting rechtstreeks gebaseerd op de CO2-uitstoot,
zal zorgen voor een versnelde introductie van nieuwe,
zuinigere wagens, en een bewuste keuze voor een wagen
met lagere CO2-uitstoot.
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Een goed onderhouden wegennet, dat filevorming en
start-stop verkeer zo veel mogelijk vermijdt, leidt tot een
significante reductie, die zeker kan concurreren met de
reducties mogelijk door voertuigtechnologie.
Hierbij is het van belang dat wetgeving aan de volgende
criteria voldoet:
• technologieneutraal: enkel gebaseerd op het resultaat, niet op de manier waarop dit bereikt wordt;
• proportioneel: geen arbitraire trappen invoeren. Elke
gram CO2 moet evenveel kosten;
• geharmoniseerd op Europees niveau: geen extra
strenge eisen opleggen bovenop de Europese wetgeving.
SENSIBILISERING
Gerichte informatiecampagnes kunnen de burger duidelijk maken hoe hij zijn steentje bij kan dragen aan de
reductie van CO2-uitstoot. Dit hoeft niet uit puur ecologische motivatie te gebeuren: het reduceren van de
CO2-uitstoot gaat gepaard met een vermindering van
het brandstofverbruik, wat een directe weerslag in de
portemonnee meebrengt.

CO
De visie van ...

WAT ZIJN VOLGENS U DE MEEST KOSTENEFFICIËNTE MAATREGELEN
OM IN DE KOMENDE 10 JAAR DE CO2-UITSTOOT IN BELGIË TE REDUCEREN?
Transport & Mobility Leuven
Een zeer efficiënte manier om CO2 te reduceren, is de introductie van een emissiehandelssysteem. De Europese industrie
kent dit systeem al. Deelnemers aan het systeem kiezen tussen vermindering van hun emissies en certificaataankoop.
Uitbreiden van dit systeem naar alle sectoren lijkt aangewezen. Vanaf 2008 verwacht men een prijs van rond de
20 euro/ton CO2 binnen dit systeem.
Een recente Europese studie geeft aan dat tegen een gelijkaardige prijs de CO2-uitstoot voor nieuwe personenauto’s
gereduceerd kan worden tot gemiddeld 140 g/km. Dit is dus een efficiënte maatregel. Een verdere reductie tegen deze
prijs lijkt momenteel moeilijk.
Rekeningrijden is een andere efficiënte maatregel om CO2 te reduceren in het wegtransport. Rekeningrijden internaliseert immers verschillende externe effecten van wegtransport.

Bond Beter Leefmilieu
Om de klimaatverandering af te remmen, moet de uitstoot van CO2 snel en drastisch omlaag. Daarvoor zullen we allemaal een steentje bijdragen, ook en zeker in het verkeer. We hebben dringend een pakket maatregelen nodig die onze
uitstoot drukken: verbeteren van het openbaar vervoer, lage CO2–grenzen voor nieuwe automotoren, de invoering van
een “slimme kilometerheffing”, en tot slot: rationeel (dus zuinig) rijden. Een bijkomende zeer kostenefficiënte maatregel, is een herverdeling van de inschrijvings- en wegentaksen op basis van de ecoscore. Die moeten een verspillende
auto duurder maken en zuinige wagens voordeliger.

Professor Walter Hecq, Directeur van het "Centre d'Études Économiques et Sociales de
l'Environnement (CEESE)" – Université Libre de Bruxelles
Met een tijdhorizon van 10 jaar en binnen de Belgische context, zijn de meest nuttige maatregelen te zoeken in een
gedragswijziging naar een meer verantwoord omgaan met en verbruik van goederen met een lagere CO2-uitstoot.
Kosten/batenanalyses laten toe onze aankopen af te wegen op basis van een balans tussen energiebesparingen en
minder vervuiling enerzijds, en hun eventuele meerkost anderzijds. Deze kosten/batenanalyses verantwoorden een
herziening van de fiscaliteit, teneinde producten als biobrandstoffen en hybride voertuigen aantrekkelijk te maken via
een belastingvermindering.
Maar het CO2-probleem stelt zich ook op lange termijn, waarop men zich best voorbereidt ondermeer via maatregelen
gericht op sterkere technologische innovatie, die een waaier van technieken behelst: van elektronica die de energetische
efficiëntie verbetert tot en met de brandstofcel.
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Een selectie van 25 internetlinks en informatiebronnen
over het CO2-thema:
http://www.febiac.be (Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie)
http://www.acea.be (European Automobile Manufacturers Association)
http://www.eucar.be (European Council for Automotive R&D)
http://www.oica.net (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
http://www.autoalliance.org (Alliance of Automobile Manufacturers, United States)
http://www.jama.org (Japanese Automobile Manufacturers Association)
http://www.kama.or.kr (Korea Automobile Manufacturers Association)
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.html (European Commission - DG Transport & Energy)
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm (European Commission - DG Environment)
http://www.unep.org (United Nations Environment Programme)
http://www.weforum.org (World Economic Forum)
http://www.wri.org (World Resources Institute)
http://www.ipcc.ch (Intergovernmental Panel on Climate Change)
http://www.eea.europa.eu (European Environment Agency)
http://www.zuinigewagen.be (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)
http://lucht.milieuinfo.be (Dienst Lucht en Klimaat, Afdeling Lucht, Hinder,... Vlaamse overheid)
http://www.milieuvriendelijkvoertuig.be (Energie en Milieu Informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest)
http://www.tmleuven.be (Transport & Mobility Leuven)
http://www.bondbeterleefmilieu.be (Bond Beter Leefmilieu)
http://www.lomborg.com (internetsite van Bjørn Lomborg)
http://www.groenerekenkamer.nl
http://www.predictweather.com
http://www.greencarcongress.com
http://www.automotiveworld.com/AEA
http://www.euractiv.com
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