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Beste lezer,

Het is u vast niet ontgaan en u heeft het wellicht ook kunnen volgen 
via onze persberichten, informatiebulletins of nieuwsbrieven: de 
eerste maanden van het jaar zijn bewogen geweest in autoland. 
Het einde van de federale korting op factuur; de hogere malus in 
Wallonië; de nieuwe BIV in Vlaanderen; een nieuwe berekening van 
het voordeel van alle aard voor auto’s van het bedrijf; en als laatste 
in de rij DIVNew, de hervorming van de inschrijvingsmodule voor 
voertuigen. Dat alles heeft van onze federatie en haar leden veel 
gevergd. Gelukkig lijkt de autoverkoop door al die plotse ingrepen 
-  en gezien de algemene economische omstandigheden - toch nog 
een meer dan aanvaardbaar niveau te kunnen handhaven. Wel 
stellen we enkele veranderingen vast in het koopgedrag, en ook dat 
vergt aanpassingen van onze bedrijven. In de truckmarkt loopt het 
veel moeilijker, dat vindt vooral zijn oorsprong in de economische 
malaise en in de delocalisatie van vele transportbedrijven. 

De begeleiding die FEBIAC gedaan heeft bij de invoering van de 
genoemde maatregelen, neemt niet weg dat onze federatie ook dos-
siers op langere termijn blijft opvolgen. En daar is deze FEBIAC INFO 
zoals gebruikelijk de neerslag van. In dit nummer wisselt onze afge-
vaardigd bestuurder Luc Bontemps van gedachten met Staatssecretaris 
voor Mobiliteit Melchior Wathelet over de krachtlijnen van zijn 
beleid. Het klimaat- en energieplan van de Brusselse regering wordt 
doorgelicht, en we geven een stand van zaken over de op til zijnde 
hervorming van het motorrijbewijs. En verder brengen 
wij verslag over onze eigen initiatieven: Salon, dossier 
autorecyclage en toekomstopwielen.be, het gezamen-
lijke initiatief van de automobielsector ter ondersteuning 
van automobielberoepen en –opleidingen.

Ik wens u een interessante lectuur van dit nummer en 
herhaal dat onze specialisten u graag verdere verdui-
delijking geven. FEBIAC staat tot uw dienst! 

Woord van de 
voorzitter

Thierry van Kan
Voorzitter FEBIAC vzw
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Het pakket aan bevoegdheden dat Melchior 
Wathelet bij de regeringsvorming kreeg toege-
wezen, lijkt hem te passen als een handschoen. 
Dat is de conclusie van een dubbelinterview 
dat wij optekenden met de Staatssecretaris voor 
Mobiliteit en met FEBIAC-afgevaardigd bestuur-
der Luc Bontemps. 

M. Wathelet: “Ik heb zeer graag de bevoegdheid 
voor het Budget gedragen, maar Mobiliteit biedt 
nog meer de mogelijkheid om beleidsvisie om te 
zetten in concrete acties, en dat werkt erg motive-
rend. Bovendien is het geen geheim dat mobiliteit 
me boeit en dat ik met interesse en plezier de 
automobielsector en haar ontwikkelingen volg. 
Mobiliteit houdt mensen bezig en is van essentieel 
belang voor onze samenleving: minder vervuiling, 
minder verkeersslachtoffers; dat zijn uitdagingen 
die niet kunnen wachten...”

L. Bontemps: “Wat dat laatste betreft herhaal ik 
mijn pleidooi voor accidentologisch onderzoek. 

Wij zien voor het eerst in jaren het aantal slachtof-
fers opnieuw toenemen, maar niemand weet precies 
waaraan dat ligt. Ik vind het ongelofelijk en onaan-
vaardbaar dat wij in België niet meten om te weten! 
Grootschalig onderzoek zoals bedoeld was met het 
BART-project (Belgian Accident Research Team) van 
het BIVV is nooit van de grond gekomen. Dat kun-
nen wij niet aanvaarden.”

M. Wathelet:  (glimlachend) “Het is niet omdat 
een project “BART” heet, dat het sowieso succesvol 
is... Nee, ernstig nu, het ontbreek inderdaad nog 
aan essentiële informatie. Daar wil ik aan werken 
door bv. specialisten van het BIVV een statuut te 
geven dat hen machtigt om op de plaats van onge-
vallen informatie en kennis te verzamelen. En dat 
kan perfect binnen het respect voor de privacy en 
zonder het werk van politie en parket te hinderen. 
Bovendien moeten we ook meer een beroep doen 
op de kennis die in de autosector zelf aanwezig is. 
De sector moet meer nog dan nu betrokken partij 
zijn. Dat is een visie die ik voor meerdere dossiers 

INFO MEI 2012

Dubbelinterview 
Melchior Wathelet – Luc Bontemps
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DUBBELINTERVIEW MELCHIOR WATHELET – LUC BONTEMPS

wil huldigen: ik wil de sector betrekken, met de 
sector overleggen en kennis en visie uitwisselen.”

L. Bontemps: “Dat is een uitnodiging die wij met 
plezier een enthousiasme aanvaarden! Ik wil de 
staatssecretaris trouwens danken dit luisterend oor te 
hebben en snel te reageren, ik verwijs bijvoorbeeld 
naar het dossier van de eco-combi’s of naar dat 
van landbouwtractoren die ingezet worden voor 
transport over de weg. Een duidelijk geval van con-
currentievervalsing. FEBIAC wil dat dit stopt.“

M. Wathelet: “Dat misbruik ga ik aanpakken. 
De hervorming van de nummerplaat die ik voor-
bereid, is daartoe de geëigende weg, lijkt me. 
Maar ook in dat dossier heb ik de inzichten en 
de inspraak nodig van de sector, niet alleen van 
de trucksector trouwens, ik wil ook luisteren naar 
de agri- en de bouwsector.”

Nu u het heeft over de hervorming van de num-
merplaat: de nieuwe nummerplaat is er nog maar 
pas, en nu komt er alweer een verandering. 
Welke meerwaarde ziet u daarin?

M. Wathelet: “Kijk, ik wil heel duidelijk zijn. Het 
nieuwe systeem werkt goed, maar kan nog verder 
geoptimaliseerd worden. Ik pleit bijvoorbeeld voor 
specifieke platen voor bepaalde voertuigen: land-
bouwtractoren bijvoorbeeld. En ook bromfietsen 
moeten een nummerplaat krijgen. Ik wil het huidige 
systeem optimaliseren en een omvattende gegevens-
bank kunnen uitbouwen, gebaseerd op de num-
merplaat van het voertuig. Op bepaalde vlakken 
wil ik wat striktere regels, op andere vlakken dan 
weer wat meer vrijheid, bijvoorbeeld bij gepersona-
liseerde nummerplaten. Maar globaal gezien zijn 
mijn plannen een verderzetting van het proces dat 
geïnitieerd werd onder de bevoegdheid van Etienne 
Schouppe tijdens de vorige legislatuur.”

Iets heel anders nu. In uw algemene beleidsnota 
van begin dit jaar besteedt u veel aandacht aan 

elektrische voertuigen en projecten die elektrisch 
rijden ondersteunen. Heeft u hiervan al een con-
crete uitwerking klaar? 

M. Wathelet: “Elektrisch rijden kent een heel 
aarzelende start, en zolang de constructeurs zelf 
nog niet zeker lijken van de te volgen weg, wil 
ik hen niet in een bepaalde manier dwingen. Ik 
kom terug bij wat ik al eerder zei: ik wil met hen 
overleggen en bekijken wat de beste manier is om 
toekomstgerichte technologie te promoten.”

L. Bontemps: “Dan lijkt het mij dat in de eerste 
plaats aan de omkadering moet gewerkt worden: 
fiscale incentives, laadinfrastructuur, voordelen 
voor gebruikers van elektrische auto’s in de vorm 
van voorbehouden parkeerzones enzomeer. Het is 
dramatisch te constateren hoe weinig vooruitgang 
België op dat vlak boekt. Ik denk trouwens dat de 
overheid zélf het voorbeeld zou moeten geven; de 
overheid als facilitator van de verandering.”

M. Wathelet: “Exact! En dat idee van ‘leading 
by example’ ben ik genegen. Momenteel werk 
ik samen met collega Hendrik Bogaert aan 
een mobiliteitsproject voor onze administraties. 
Daarin moeten we zeker een aspect elektromo-
biliteit terugvinden. Maar ik herhaal: zolang 
de sector zelf nog zijn weg zoekt – inzetten op 
100% elektrische voertuigen, of eerst vooral de 
hybridetechnologie promoten – wil ik nog geen 
beperkende regels invoeren. Dat zou enkel ver-
lammend werken. Ik wil en zal wel investeren in 
het uitzetten van bakens, en ook daar reken ik op 
samenwerking met de sector.”

Joost Kaesemans
Directeur Communicatie
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De Brusselse regering keurde einde vorig jaar een 
alomvattend wetboek goed inzake lucht, klimaat 
en energie, afgekort BWELKE/COBRACE. De 
bedoeling is om bestaande milieuordonnanties 
te bundelen in een gestructureerd geheel en om 
daarnaast ook nieuwe ambities vast te leggen 
die overeenstemmen met de milieu- en sociale 
uitdagingen waarop het Gewest een antwoord 
moet bieden.

Een aantal maatregelen betreffen mobiliteit en 
vervoer. We zoomen hier op twee maatregelen 
in, nl. de belasting van parkings bij kantoorge-
bouwen en de mogelijkheid tot het invoeren van 
‘lage emissiezones’.

Kantoorparkings criminaliseren  

Parkings aan kantoorgebouwen zijn een doorn 
in het oog van de Brusselse regering. Zij meent 
namelijk dat deze parkeerplaatsen de belangrijk-
ste reden uitmaken voor woon-werkverplaatsingen 
met de auto. Er zou sprake zijn van een aanzuig-
effect. Bijgevolg luidt de redenering dat het ver-
minderen van deze parkings, het pendelverkeer 
met de wagen zal verminderen. Dit zou meteen 
ook de luchtkwaliteit ten goede komen.

De hakbijl dus in dergelijke parkeerplaatsen voor 
de autopendelaar. Concreet gaat het over 55.000 

parkeerplaatsen of zowat 1/3 van de bestaande 
parkings buiten de openbare weg. Men wil dit 
doen door voor bestaande kantoorgebouwen via 
de milieuvergunning dezelfde strenge normen 
voor het aantal parkeerplaatsen toe te passen 
zoals deze vandaag gelden voor nieuwbouw via 
de stedenbouwkundige vergunning1. Indien blijkt 
dat er meer parkeerplaatsen aanwezig zijn, dan 
heeft de betrokken organisatie drie keuzemo-
gelijkheden om deze zogenaamde ‘overtollige’ 
parkeerplaatsen aan te pakken:

Men kan deze afschaffen (door bijvoorbeeld 
deze plaats dicht te metselen?);
Men kan deze plaats ter beschikking stellen 
van buurtbewoners;
Men behoudt deze plaatsen. Het bedrijf 
wordt dan wel bestraft. Er moet een ‘milieube-
lasting’ (!) worden betaald van 500 euro per 
plaats per jaar, jaarlijks verhoogd met 15%.

Bij dergelijke maatregel kan men zich maar 1 vraag 
stellen: waar is de realiteitszin van de Brusselse 
regering gebleven? Deze maatregel is niet meer of 
minder een nieuwe (pendel)taks op arbeid. Deze 
maatregel komt niet ten goede aan het milieu, laat 
staan aan de mobiliteit van de werkende bevol-
king. Als men meer werknemers op het openbaar 
vervoer wil krijgen, zal dat enkel lukken als – we 
hebben het al zo vaak herhaald – het aanbod 
aantrekkelijk is. En vanwaar toch die gedachte 

•

•

•

INFO MEI 2012

Brussels klimaat- en luchtplan : 
nieuwe rem op Brusselse mobiliteit?

1 1° voor de gebouwen gelegen in zone A waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 250 m2: 2  parkeerplaatsen voor de eerste schijf van 250 m2 
vloeroppervlakte plus 1 parkeerplaats per bijkomende schijf van 200 m2 vloeroppervlakte;

 2° voor de gebouwen gelegen in zone B: 1 parkeerplaats per schijf van 100 m2 vloeroppervlakte;
 3° voor de gebouwen gelegen in zone C: 1 parkeerplaats per schijf van 60 m2 vloeroppervlakte.
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dat werknemers met de auto pendelen omdat ze 
zeker zijn van een parkeerplaats op de werkplek? 
Zou het niet kunnen dat de werknemer met de 
wagen komt omdat dit voor hem gewoon het 
efficiëntste vervoermiddel is?

Waar is trouwens de coherentie met het in 
opmaak zijnde parkeerbeleidsplan? Dit ontwerp-
plan wil zoveel mogelijk parkings op de open-
bare weg verplaatsen buiten de openbare weg. 
Dit voorstel gaat daar lijnrecht tegen in.

FEBIAC vraagt dan ook de intrekking van deze 
waanzinnige maatregel. De wil om bedrijfs-
parkings buiten de kantooruren beschikbaar te 
maken voor buurtbewoners moet daarentegen 
wel ondersteund worden. De actieve begeleiding 
die de regering wil bieden aan bedrijven om 
praktische en juridische bezwaren uit de weg te 
ruimen, is een eerste stap in de goede richting.

Lage-emissiezones  

De Brusselse regering heeft ook de wettelijke 
basis vastgelegd die haar moet toelaten om lage- 
emissiezones in te stellen.  De bedoeling is dat 
activiteiten op het vlak van mobiliteit en vervoer in 
deze zones worden beperkt of verboden op basis 
van uitstoot om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Het is duidelijk dat een mogelijk lappendeken van 
afgesloten stadsdelen een ernstig obstakel is voor 
de mobiliteit van de inwoners van Brussel en de 
leveranciers van goederen en diensten. Dergelijke 
maatregel riskeert ook om het omgekeerde effect 

op de luchtkwaliteit te hebben omdat er grotere 
afstanden moeten afgelegd worden om de lage-
emissiezones te vermijden.

FEBIAC meent dat er andere maatregelen moeten 
worden getroffen om de luchtkwaliteit te verbete-
ren.  Zo moet er voluit de kaart getrokken worden 
van vlootvernieuwing. Euro 0, 1 en 2 voertuigen 
zijn in Brussel samen goed voor 29 % van de 
uitstoot aan PM en 34% van de NOx-emissies. 
Door de oudste en meest vervuilende wagens van 
de weg te halen en richting recyclagecentrum af 
te voeren, zal de milieuwinst stukken hoger zijn 
dan door dezelfde voertuigen de toegang tot 
bepaalde buurten te ontzeggen. Dit kan worden 
bereikt door de verkeersfiscaliteit consequent te 
vergroenen.

In dit kader past ook ons voorstel en de belofte 
van de Brusselse Staatssecretaris voor Mobiliteit 
om werk te maken van een “clean vehicle plan” 
voor Brussel met concrete maatregelen om scho-
ne voertuigen te ondersteunen en te promoten. 
Jammer genoeg blijft het wachten op dit reeds 
lang aangekondigde plan.

Tot slot is er grote milieuwinst te halen uit doorgedre-
ven maatregelen inzake verkeersmanagement zoals 
verkeerslichtensynchronisatie, dynamische verkeers-
lichten, minder-hinder maatregelen bij wegenwer-
ken, inrichting van wegen en kruispunten, etc.

“De wil om bedrijfsparkings buiten 
de kantooruren beschikbaar te 

maken voor buurtbewoners moet 
ondersteund worden.”

“De Brusselse Staatssecretaris voor 
Mobiliteit heeft beloofd werk te 

maken van een “clean vehicle plan.” 
Jammer genoeg blijft 

het wachten ...”
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“De Brusselse regering moet werk 
maken van een doorgedreven groene 

verkeersfiscaliteit, aangevuld met 
(fiscale) incentives om voertuigen 

met lage emissie op de weg 
te brengen”

Huiswerk opnieuw maken  

Het moge duidelijk zijn dat bovengenoemde 
maatregelen inzake mobiliteit uit het wetboek 
lucht, klimaat en energie weinig bijdragen tot de 
verbetering van de luchtkwaliteit. Wel wordt de 
mobiliteit en de bereikbaarheid van bedrijven en 
woonwijken verder bemoeilijkt. Wij vragen dan 
ook dat de Brusselse regering in de plaats hier-
van eindelijk werk maakt van een doorgedreven 
groene verkeersfiscaliteit, aangevuld met (fiscale) 
incentives om voertuigen met lage emissie op de 
weg te brengen.

Philip Naert
Adviseur Governmental Affairs
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De 90e European Motor Show Brussels 
van 12 tot 22 januari 2012

Het jongste Auto- en Motorsalon van Brussel kondigde 
zich aan in een bijzondere context. Eerst en vooral 
was er eind 2011 een grote toeloop naar nieuwe 
personenwagens naar aanleiding van de stopzetting 
van de federale overheidskorting op CO2-vriendelijke 
auto’s. Ten tweede reageerde de fleetmarkt afwach-
tend op de onduidelijkheid rond de aangekondigde 
aanpassing van de bedrijfswagenfiscaliteit in het 
kader van het pas bereikte regeerakkoord. En ten 
slotte was - en is er - de algemene zwakke economi-
sche context, die zijn weerslag heeft op de gezond-
heid van onze voertuigmarkt. 

FEBIAC is, ondanks de weinig rooskleurige vooruitzich-
ten, meer dan ooit blijven geloven in haar Salon en in 
de rol die dat Salon speelt als motor van de markt. Wij 
staken dan ook nog een tandje bij om van deze 90ste 
editie een succes te maken. Tal van nieuwigheden 
werden in het leven geroepen om het grote publiek 
naar het Salon te brengen. En de heeft resultaat opge-
leverd: 561.000 bezoekers vonden de weg naar de 
Heizelpaleizen en – zo blijkt uit de eerste resultaten van 
onze bezoekersenquête – zagen dat het goed was. 
Ook de exposanten en de pers kijken over het alge-
meen met tevredenheid terug op deze Saloneditie. 

We zetten voor u alle gepresenteerde nieuwighe-
den nog even op een rijtje:

Cleaner Mobility en haar test-
piste voor elektrische wagens

Cleaner Mobility bood de bezoeker in paleis 7 
een boeiend overzicht van duurzame en milieuvrien-
delijke oplossingen binnen het concept van alterna-
tieve stedelijke en interstedelijke mobiliteit. Er werd 

bijzondere aandacht geschonken aan elektrische 
wagens, maar ook andere groene ontwikkelingen 
zoals voertuigen op aardgas en diverse neven-
producten zoals herlaadsystemen voor elektrische 
wagens werden in de kijker geplaatst. Cleaner 
Mobility werd tevens het vertrekpunt van een test-
piste voor elektrische voertuigen. Deze outdoor 
testpiste voor paleis 7 werd met zijn 5.124  testrit-
ten en 10.148 deelnemers een onverhoopt succes 
en het bewijs dat het grote publiek steeds meer 
interesse krijgt in elektromobiliteit.   

Expo 110 jaar mythische auto-
mobielgeschiedenis.

In het kader van de 90ste Saloneditie in 110 jaar tijd 
kon je in de gangpaden van paleis 6 een indrukwek-
kende verzameling van mythische wagens bewonde-
ren. Per decennium werden 2 bijzonder luxueuze of 
sportieve voertuigen uitgekozen die elk op hun beurt 
hebben bijgedragen tot de fantastische automobiel-
geschiedenis. De ene door zijn uitmuntend comfort en 
zijn imago, de andere door zijn revolutionaire tech-
nische voorsprong of zijn indrukwekkende prestaties.

Een herschikking van de paleizen

Dit jaar werd de klassieke indeling van de paleizen 
een beetje overhoop gehaald. De prestigewagens 
die doorgaans op een kleinere stand in de Patio te 
vinden waren, kregen nu hun eigen exclusief kader 
in Paleis 12. Samen met een volledig vernieuwde 
exposantenclub en –lounge, die Yves Mattagne naar 
zijn hand mocht zetten. De Patio zelf bood op zijn 
beurt onderdak aan verdelers van toebehoren en aan 
enkele federaties. De motoren, met hun uitrusting en 
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toebehoren en een cluster van dienstverlenende 
bedrijven in de motorwereld bleven honkvast in 
de paleizen 1 en 3.  

De Bikersparade en de Nacht 
van de Motor

Het motorrijden en de motorrijders werden dit 
jaar ook extra in de spotlights geplaatst. Enerzijds 
door de terugkeer van de bikersparade en 
anderzijds door de organisatie van een Nacht 
van de Moto. Een kolonne van zowat 500 
motorijders reed op zaterdag 14 januari van 
het Autoworldmuseum aan het Jubelpark – waar 
110 jaar geleden het allereerste autosalon werd 
georganiseerd - naar het huidige Salon op de 
Heizel. Nadien kregen alle motorliefhebbers gra-
tis toegang tot een nocturne in de motorpaleizen. 
Deze Nacht van de Motor wist maar liefst 4.000 
fans van gemotoriseerde tweewielers naar de 
expopaleizen te lokken. 

De e-card

En dan was er ook nog de e-card, een ingenieus 
systeem waarmee de bezoekers tijdens het Salon op 
zeer eenvoudige wijze digitale informatie konden ver-
zamelen. De e-card bood hen tevens de mogelijkheid 
om berichten te posten op Facebook of om via hun 
account deel te nemen aan animaties en wedstrijden 
van de deelnemende exposanten. Er werd maar liefst 
204.570 keer geswiped langs de verschillende infor-
matiezuilen! Dankzij deze digitalisering spaarden de 
exposanten niet alleen 30 ton papier uit, ze wisten 
via het registratiesysteem ook heel wat interessante 
“leads” te verzamelen.  

Get connected

Naast de hippe e-card probeerde het Salon ook op 
het vlak van de nieuwe media zijn mannetje te staan; 
en met succes. Naast de Salonwebsite - 450.477 
bezoeken en 1.707.522 bezochte pagina’s – wist 
onze gloednieuwe Facebookpagina 12.269 fans te 
overtuigen. Voor een eerste jaar moeten we alvast niet 
onderdoen ten opzichte van Salons als Geneve, Parijs 
en Detroit ! Ook op Twitter scoren we mooi boven het 
Belgische gemiddelde. Onze handige Salonapp werd 
ten slotte gesmaakt door 11.900 smartphone gebrui-
kers - een verdubbeling ten opzichte van 2011.

Premières en ander moois

Zoals elk jaar stelde het Salon diverse Wereld- en 
Europese premières tentoon, net als niet te missen 
prototypes en concept cars. In totaal telden wij meer 
dan 100 voertuigen die nooit eerder op de Belgische 
markt te zien waren.   

Het Salon voor lichte bedrijfs-, 
vrijetijdsvoertuigen en moto’s 2013 

De voorbereiding voor 2013 draait nu al op volle toe-
ren. Van 10 tot 20 januari vindt de 91ste editie van het 
Salon voor lichte bedrijfs-, vrijetijdsvoertuigen en moto’s 
plaats. Parallel hiermee heeft ook  de vakbeurs Truck 
& Transport (van 11 tot 14 januari) en het luxe 
Salon Dream Cars (van 17 tot 20 januari) plaats.
De nieuwste informatie over de voorbereiding van 
deze Salons kunt u volgen op www.autosalon.be en 
www.truck-transport.be. 
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Betere motoropleiding, 
mits de juiste maatregelen

De Europese Richtlijn 2006/126/EG voor de 
hervorming van het bromfiets- en motorrijbewijs 
werd overgenomen in het KB van 28 april 2011 
en treedt in voege vanaf 19 januari 2013. De 
voorbije maanden heeft FEBIAC deelgenomen 
aan het overleg bij de FOD Mobiliteit en Vervoer 
om de inhoud en de duur van de rijopleidingen 
te bespreken. Dat overleg moest een antwoord 
bieden op de vereisten inzake verkeersveilig-
heid met aandacht voor de te verwerven kennis, 
vaardigheden en gedragingen. De sector van de 
gemotoriseerde 2-, 3- en 4-wielers staat achter 
deze hervorming, maar vraagt aandacht voor 
een aantal opties uit de Europese Richtlijn die nog 
niet werden verankerd in de Belgische wetgeving. 
Globaal gesproken gaat met deze nieuwe regle-
mentering de kwaliteit van de opleiding vooruit, 
en zullen de nieuwe motorrijders over betere vaar-
digheden beschikken. Het aantal verplichte uren 
in de rijschool zal echter ongeveer verdubbelen.  

Rijbewijs AM (bromfiets)
 
Het koninklijk besluit van 28 april 2011 bepaalt: “De 
normale leeftijd die voor het besturen van voertuigen 
van de categorie AM in de richtlijn wordt voorgesteld, 
is 16 jaar, met de mogelijkheid om de minimumleef-
tijd te verlagen naar 14 of 15 jaar. Aangezien België 
voor de categorie A3 momenteel de minimumleeftijd 
van 16 jaar hanteert, bleef dit behouden.”. De ver-
plichte opleiding zou voortaan bestaan uit 4 lessen 
waarbij ook ervaring op de openbare weg zou 
ingebouwd worden. Bovenop het theoretisch examen 
wordt het praktische rijexamen uitgebreid met een 
deel op de openbare weg, naast de oefeningen op 
een privéterrein die nu al bestaan. 

Het voorlopig rijbewijs wordt afgeschaft, en enkel de 
kandidaten die slagen voor het volledige examen zul-
len nog met een scooter of bromfiets mogen rijden. 

FEBIAC vraagt dat de opleiding in groep zou mogen 
georganiseerd worden, met maximaal 4 leerlingen 
tegelijkertijd. Op die manier blijven de kosten voor 
de noodzakelijke opleiding onder controle. FEBIAC 
vraagt de federale overheid ook om opnieuw na te 
denken over een verlaging van de leeftijd om met 
deze voertuigen te mogen starten (zoals ook voorzien 
werd in de Europese Richtlijn en zoals toegepast 
wordt in oa Oostenrijk, Spanje, Frankrijk en Italië), 
vanuit de volgende logica:

Het voorlopig rijbewijs wordt afgeschaft en de 
opleiding wordt uitgebreid naar ervaring op de 
openbare weg;
De invoering van een nummerplaat voor brom-
fietsen en scooters is voorzien, en daardoor kan 
de politie bij eventuele overtredingen makkelijker 
verbaliseren; bovendien kan verzekeringsfraude 
eenvoudig worden opgespoord;
Uit cijfers van het BIVV blijkt dat het aantal doden 
en zwaargewonden met maar liefst 67% is 
gedaald tussen 1999 en 2009.  

125cc met rijbewijs B
 
De huidige toelating voor de houders van een 
rijbewijs B (sinds ten minste 2 jaar uitgereikt) om 
met een motorfiets met een cilinderinhoud tot 125 
cc te rijden, blijft behouden. Nieuw is een ver-
plichte praktische opleiding van 4 uur. 
FEBIAC vraagt dat de rijscholen deze opleiding in 
groep mogen organiseren (maximaal 4 personen) 
om de kosten te drukken. Enkel op die manier blijft 

•

•

•
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de scooter een laagdrempelig alternatief vervoer-
middel in stedelijke omgeving en met een gunstig 
effect op de vermindering van de filedruk. 

Gemotoriseerde driewielers met een 
vermogen van meer dan 15 kW
 
Het KB van 28 april 2011 stelt dat “voor het besturen 
van gemotoriseerde driewielers van meer dan 15 kW 
men moet beschikken over een rijbewijs categorie 
A, tenzij de lidstaat ervoor kiest (alleen op het natio-
nale grondgebied) dat een rijbewijs B volstaat en men 
minstens 21 jaar is. Er werd voor gekozen om deze 
gelijkwaardigheid niet te behouden en bijgevolg het 
rijbewijs categorie A te verlangen voor het besturen van 
een gemotoriseerde driewieler van meer dan 15 kW”.
Zowel FEBIAC als de rijscholen stellen echter voor om 
de huidige gelijkschakeling (enkel voor het nationaal 
grondgebied zoals de Europese Richtlijn voorziet) 
met een rijbewijs B te behouden, op voorwaarde dat 
men 21 jaar oud is en men een opleiding van 4 les-
sen (berekend op een gemiddelde van 4 uren) heeft 
gevolgd. Deze heterogene voertuigengroep (waarvan 
sommige voertuigen twee wielen vooraan hebben 
en andere twee wielen achteraan) gedraagt zich 
eerder als een auto (stabiliteit, plaats op de weg, ...). 
Bovendien worden deze driewielers eerder als vrijetijds-
voertuigen beschouwd. De sector gaat echter akkoord 
om een specifieke initiatieopleiding te verplichten om 
de bestuurders vertrouwd te maken met de specifieke 
bediening van een dergelijk voertuig.

Algemene punten waarmee FEBIAC zich akkoord 
verklaart:

Het blijft mogelijk om zowel een volledige 
opleiding te volgen in een rijschool, als met een 
voorlopig rijbewijs te rijden;
De praktijkopleiding wordt opgesplitst in een 
voorbereiding op de manoeuvres én een trai-
ning op de openbare weg, in aanloop naar de 
mogelijkheid om het examen manoeuvres af te 
leggen. Wie hiervoor slaagt, kan de rest van de 
opleiding in de rijschool volgen, of het voorlopig 
rijbewijs krijgen (1 jaar geldig);
De geschatte duur van de opleiding is 12 à 
14 uur, in functie van de voorkennis en de 
vaardigheden van de kandidaat. Wellicht zal 
in de wetgeving geen minimumduur van de 
opleiding worden vermeld. De opleiding wordt 
opgebouwd volgens vastgelegde modules. De 
eerste 8 modules zijn voor alle kandidaten ver-
plicht en zouden ongeveer 9 uur duren. Nadien 
kan men eventueel het examen ‘manoeuvres’ 
afleggen. Nadien oefent men op eigen initiatief 
met het voorlopig rijbewijs, of vervolgt men de 
modules 9 en 10 in de rijschool (de geschatte 
duur is ongeveer 3 uur).

Stijn Vancuyck
Adviseur Gemotoriseerde Tweewielers

•

•

•
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De toekomst van afgedankte 
voertuigen volgens Febelauto 

Als beheersorganisme voor afgedankte voertuigen 
in België is het de taak van Febelauto om de inza-
meling, verwerking en recyclage van autowrakken 
in goede banen te leiden. “Sinds onze oprichting 
in 1999 worden steeds meer wrakken verwerkt in 
erkende centra”, zegt Catherine Lenaerts, directrice 
van Febelauto. “Om die stijgende lijn te blijven ver-
derzetten, dringen een aantal maatregelen zich op.”

“Wij willen ervoor zorgen dat elk afgedankt voer-
tuig in België in een erkend centrum terechtkomt 
en zo goed mogelijk wordt gerecycleerd”, vertelt 
Catherine. “Alleen zo kunnen wij garanderen 
dat het wrak op een veilige en milieuvriendelijke 
manier is verwerkt, en alleen zo kunnen wij ervoor 
zorgen dat de afgedankte wagen een tweede 
leven krijgt. Via onze gloednieuwe website www.
febelauto.be verschaffen we daarover alle nodige 
informatie aan onze doelgroepen.”  

Inzamelingscijfers in de lift
 
“Als we kijken naar het aantal ingezamelde wrakken 
sinds juni 2001, kunnen we enkel vaststellen dat de 
cijfers gunstig evolueren”, gaat Catherine verder. 
“Ook is het positief dat we parallellen opmerken tus-
sen deze gegevens en het aantal nieuwe inschrijvin-
gen. Mensen die een nieuwe wagen kopen, worden 
door de ecopremies van invoerders aangespoord om 
hun afgedankte voertuigen in te leveren bij een van 
onze centra.”   

Op naar 100%
 
De resultaten zijn goed, maar Febelauto kijkt 
vooruit. “Hoewel steeds meer autowrakken in 

onze centra worden verwerkt, rusten we niet op 
onze lauweren”, klinkt het. “De doelstelling die 
wij voor ogen houden is alle afgedankte voer-
tuigen in België te laten verwerken door onze 
centra. Daarvoor moeten we consumenten ervan 
bewust maken dat ze hun afgedankte wagen gra-
tis kunnen inleveren. Een afgedankt voertuig heeft 
door de herbruikbare materialen en wisselstukken 
positieve waarde.” 

Voertuigbewegingen in beeld 
brengen
 
Volgens Catherine zijn nog twee andere werkpunten 
cruciaal. “Ten eerste moet het certificaat van vernieti-
ging een verplicht document worden. Wie vandaag 
een wagen uitschrijft, moet enkel de nummerplaat 
terugsturen naar de DIV. Registreren wat er met het 
voertuig gebeurt, is niet verplicht. Zo verdwijnen er 
natuurlijk veel afgedankte voertuigen onder de radar. 
Om te weten waar ze terechtkomen, is een gesloten 
traceerbaarheid van voertuigbewegingen broodnodig. 
Daarvoor heeft de FOD Mobiliteit project Movibis in de 
steigers gezet, maar een duidelijke timing is er niet.”

“Mensen die een nieuwe wagen
kopen, worden door de 

ecopremies van invoerders 
aangespoord om hun afgedankte 

voertuigen in te leveren bij 
een van onze centra”
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Een stevig inspectieprogramma 
 
“Een tweede belangrijk element is de betrokkenheid 
van alle operatoren. Vandaag schatten we dat slechts 
50 procent van de verwerkende centra door de over-
heid is erkend. Om daar verandering in te brengen, 
is een sluitend inspectieprogramma noodzakelijk. 
In het Vlaamse gewest is nu één inspecteur halftijds 
aan de slag, terwijl dat in alle gewesten meerdere 
voltijdse betrekkingen zouden moeten zijn.”

Voorloper in post-shredder-
technologie 
 
Naast de inzamelingscijfers zijn er ook de recy-
clageresultaten. “Op dat vlak behoort België tot 
de top in Europa”, duidt Catherine. “In 2010 
konden we 91 procent van het ingeleverde mate-
riaal recycleren. 

Het ziet ernaar uit dat we dat cijfer ook in 2011 
konden bevestigen. Die goede resultaten zijn in de 
eerste plaats te danken aan onze geavanceerde 
post-shreddertechnologie (PST). Na het vermalen 
van een wrak worden de herbruikbare materialen 
van elkaar gescheiden met PST. Daarin speelt 
België een voortrekkersrol.”

“België behoort tot de top in 
Europa wat betreft de recyclage 

van het ingeleverde materiaal, wat 
te danken is aan de geavanceerde 

post-shreddertechnologie”
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Verplichte demontage van auto-
ruiten?
 
De Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij 
(OVAM) onderzoekt momenteel of het wenselijk 
is om de demontage van autoruiten verplicht te 
maken. “Febelauto wil positief bijdragen aan 
dat onderzoek, maar het is wel zo dat dit een 
risico voor de huidige marktwerking inhoudt”, 
zegt Catherine. “Momenteel wordt glas alleen 
gedemonteerd als er vraag naar is op de markt. 
Dat gebeurt in gespecialiseerde centra, op vraag 
van bepaalde automerken. De overige autoruiten 
worden vermalen en dankzij PST bekomen we 
een glasfractie die kan worden gebruikt in bouw-
toepassingen. Door demontage te verplichten kun-
nen we die markt op zijn kop zetten. En daar zou 
de consument voor kunnen opdraaien.

Werk maken van bandeninza-
meling 
 
Een van de weinige auto-onderdelen met nega-
tieve waarde zijn de banden. “Voor elk auto-
wrak moeten vijf afvalbanden worden ingele-
verd”, zegt Catherine. “Daarvoor hebben we 
vorig jaar een grootschalige campagne op het 
getouw gezet. In 2011 zamelden we gemiddeld 
29,9 kg banden per wrak in. Daarmee bereiken 
we 91 procent van onze doelstelling. In het 
softwaresysteem dat onze centra gebruiken voor 
hun rapportering, is een apart deel gewijd aan 
de registratie van afvalbanden. Bovendien wer-
ken we sinds 1 januari 2010 samen met Comet 
Tyre Recycling (CTR), waardoor we onze centra 
gratis ophaling en verwerking van de banden 
kunnen aanbieden.”

DE TOEKOMST VAN AFGEDANKTE VOERTUIGEN VOLGENS FEBELAUTO
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Autowrakken op school 
 
FEBIAC hecht veel belang aan de opleiding van jongeren voor beroepen in de autosector. Febelauto steekt 
daarbij graag een handje toe. Scholen kunnen voor educatieve doelen een afgedankt voertuig lenen bij 
een erkend centrum. Daarvoor nemen ze contact op met een centrum in hun buurt. De school moet wel 
zelf het transport regelen. Na de bruiklening van maximaal een schooljaar bezorgt de onderwijsinstelling 
het voertuig met alle onderdelen terug bij het centrum. Het spreekt voor zich dat ontleners verantwoordelijk 
moeten omspringen met het wrak. Een afgedankt voertuig is immers een gevaarlijke afvalstof. Op onze 
nieuwe website www.febelauto.be vind je een overzicht van al onze erkende centra en een modelover-
eenkomst voor de bruiklening.

Jean-Paul Heine
Adviseur Milieu
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Een vliegende start voor 
Toekomstopwielen.be 

Dankzij het autosalon is de start van het nieuwe 
jaar steeds synoniem met een intense periode voor 
het team van Toekomstopwielen.be. Dit jaar vormde 
geen uitzondering, in tegendeel: de drie eerste maan-
den van 2012 waren bijzonder hectisch. Daarvan 
getuigen de diverse acties die op het getouw werden 
gezet ten gunste van de schoolinstellingen en hun 
leerlingen.

Tijdens het afgelopen autosalon van Brussel 
werd een hele rist animaties verzekerd door 
Toekomstopwielen.be. Zo was er een onthaalstand 
voor leerkrachten, studenten en hun ouders op zoek 
naar informatie over opleidingen in de autorichtin-
gen. Door FEBIAC-voorzitter Thierry van Kan werd 
een 100% elektrische Citroën C-Zero overhandigd 
aan de vertegenwoordigers van Diagnose Car. Dit 
project is een samenwerking tussen 18 autotech-
nische scholen uit de provincie Antwerpen die elk 
om beurt gebruik kunnen maken van deze Citroën 
C-Zero om de kennis van hun studenten op het vlak 
van elektrische aandrijving te perfectioneren. 
Tijdens het hele salon hebben de medewerkers 
van Toekomstopwielen.be deze 100% elektrische 
bolide aangewend om initiaties te organiseren 
met dit type aandrijving. Deze initiaties richtten 
zich niet alleen tot scholen die een georganiseerd 
bezoek brachten aan het salon, maar ook tot het 
grote publiek. Het minste dat we kunnen zeggen, 
is dat het onderwerp tot de verbeelding sprak van 
mening bezoeker als we mogen afgaan op de 
enthousiaste vragen die tijdens en na de sessies 
gesteld werden.
Ons didactische circuitspel dat in 2011 het 
levenslicht zag, werd deze keer in een nieuw 
kleedje gestoken dankzij de efficiënte samenwer-

king met liefst twintig importeurs en exposanten 
uit de auto- en motorfietssector. Met Apple-produc-
ten, rijvaardigheidsstages en door enkele partners 
geschonken cadeaus in de prijzenpot, kon deze 
attractie opnieuw op heel wat kandidaten reke-
nen. De overwinning ging naar een leerling van 
het Collège des Aumôniers du Travail uit Charleroi 
en eentje van het VTI van Zandhoven. 
Om zichzelf te profileren en in de gunst te 
werken bij de jongeren en het grote publiek 
heeft Toekomstopwielen.be tijdens het hele salon 
11.000 posters en diverse gadgets verdeeld.

Sport...

Half februari was Spa de plaats van afspraak 
voor Toekomstopwielen.be. Op het programma 
stond de tweede editie van het initiatief dat in 
2011 genomen werd in het kader van de Legend 
Boucles de Spa. Toekomstopwielen.be was niet 
enkel visueel aanwezig op drie voertuigen die 
bestuurd werden door enkele oude rotten uit het 
vak – waaronder twee ex-wereldkampioenen 
– maar gaf Logan Lamotte en Adrien Plumat, 
twee leerlingen van het zesde jaar autotechniek 
aan het Lycée Provincial de Hornu-Colfontaine, en 
hun leraar, de heer Maxime Gobert, de kans om 
mee te draaien in een professioneel team en aan 
de wagens te sleutelen tijdens de wedstrijd. Een 
onvergetelijke ervaring voor de twee jongelingen 
die hun droom vervuld zagen. Het initiatief was 
niet enkel didactisch, maar ook publicitair een 
succes. Mevrouw Annie Taulet, Provinciaal gede-
puteerde van de Provincie Henegouwen, sprak de 
volgende lovende woorden:
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“Ik wens de vzw FEBIAC persoonlijk te bedanken 
voor zijn engagement in de ondersteuning van 
onze jonge automechanofiele landgenoten en 
voor zijn bijdrage aan de promotie en valorisatie 
van het technische onderwijs in België. Met het 
initiatief Toekomstopwielen.be erkent FEBIAC de 
waarde van het werk dat onze onderwijzers ver-
richten en moedigt het de studenten aan door hen 
de kans te geven zich tijdens een intense oplei-
ding helemaal onder te dompelen in de wereld 
van de automobiel die hen zo passioneert.”

...blinkend metaal...

Door zijn positie als tussenpartij tussen de diverse 
actoren in het onderwijs en de auto-industrie 
onderhoudt Toekomstopwielen.be bevoorrechte 
relaties met beide milieus. Deze relaties hebben 
opnieuw tot enkele waardevolle samenwerkings-
akkoorden geleid. Na de tien auto’s en volledige 
koetswerken die in 2011 overhandigd werden 
aan verschillende scholen en de overdracht van 
de Citroën C-Zero op het voorbije salon van 
Brussel, worden er binnenkort ook vier volle-
dige koetswerken van de Audi A1 geschonken 
door Toekomstopwielen.be aan evenveel scholen  
(Mechelen, Machelen en Charleroi (2x)) waar 
koetswerkbewerking onderwezen wordt. Dit initi-
atief kon enkel worden genomen dankzij de steun 
van de Audi-fabriek in Vorst.

...en nieuwe uitdagingen

In de loop van de komende maanden staat het 
team van Toekomstopwielen.be andere uitdagingen 
te wachten. Zo kondigt Euroskills 2012 zich aan, 
een evenement dat beschouwd kan worden als de 
Olympische Spelen voor technici. Dit jaar vormt 
Francorchamps de plaats van actie en ook al gaat 
het event pas begin oktober van start, toch is het nu 
al alle hens aan dek voor ons om de nodige voorbe-
reidingen te treffen. Tegelijk sleutelt Toekomstopwielen.
be verder aan de ontwikkeling van een oriëntatietool 
die bestemd is voor studenten die op zoek zijn naar 
een onderwijsinstelling en een opleiding die aan hun 
behoeften beantwoorden. En daarnaast zijn er natuur-
lijk nog tal van andere projecten die we uitrollen...

FEBELAUTO en FEBIAC sluiten con-
ventie ten behoeve van scholen

Menige onderwijsinstelling ondervindt grote 
moeilijkheden bij het vinden van auto’s – zowel 
nieuwe als gebruikte – voor didactische doelein-
den. Voor de leerlingen betekent de terbeschik-
kingstelling van een afgedankt voertuig nochtans 
de ideale gelegenheid om de knepen van het vak 
dat ze graag zouden uitoefenen, onder de knie te 
krijgen. Daarom hebben FEBIAC en FEBELAUTO 
in het kader van Toekomstopwielen.be een con-
ventie gesloten die de scholen moet helpen om 
gemakkelijk toegang te krijgen tot buiten gebruik 
gestelde voertuigen. De voertuigen worden gratis 
ter beschikking gesteld bij de door FEBELAUTO 
erkende centra en kunnen maximaal een school-
jaar lang gebruikt worden door de onderwijsin-
stellingen. Na afloop van de leenperiode keert 
het voertuig terug naar een door FEBELAUTO 
erkend centrum om er volgens de regels van de 
kunst gerecycleerd te worden.

Christophe Dubon
Adviseur PR & Imagoprojecten

“Toekomstopwielen.be onderhoudt 
bevoorrechte relaties met het 
onderwijs en de auto-industrie 

wat tot enkele waardevolle samen-
werkingsakkoorden heeft geleid”

EEN VLIEGENDE START VOOR TOEKOMSTOPWIELEN.BE





FEBIAC vzw 
de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie

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

Verantwoordelijke uitgever: Thierry van Kan


