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Geachte lezer,

Op één hand zijn ze te tellen, de Europese lidstaten die geen slooppremie invoeren. België is er bij, helaas en 
niet onverwacht. Er is geen geld voor, zo wordt gezegd. Het terugverdieneffect door extra BTW-inkomsten en 
Belasting op Inverkeersstelling – dat de kost van de premie zeker zou compenseren - wordt daarbij niet in rekening 
genomen. Nochtans heeft de autoverkoop vandaag stimulansen broodnodig. De automarkt krimpt met 20%; de 
leveringen van vrachtwagens liggen 40% lager dan vorig jaar en de vooruitzichten voor de tweede jaarhelft zijn 
gewoonweg dramatisch. ACEA, de Europese constructeursvereniging, becijferde dat de bestellingen van vrachtwa-
gens in Europa 90% lager liggen dan een jaar geleden. 90%, daaraan gaat de sector kapot! 

Ook een uniforme groene autofiscaliteit is er nog altijd niet, door gebrek aan overleg en consensus over de 
Gewesten heen. Jarenlang ijvert FEBIAC er al voor, concrete en budgetneutrale scenario’s in de hand én met 
het bewijs dat een groene fiscaliteit een beslissende invloed heeft op de keuze van de consument voor de meest 
milieuvriendelijke voertuigen. In plaats daarvan komen fiscale incentives die hetzij niet werken – getuige de 
Vlaamse premie voor retrofit roetfilters –, hetzij enkel een gewestelijk effect hebben.

Het ontbreekt het mobiliteitsbeleid aan realisme. Men kan zich zelfs vragen stellen over de eerlijkheid ervan. 
Realisme en eerlijkheid om te erkennen dat auto’s en vrachtwagens onmisbaar en vaak onvervangbaar zijn, van-
daag én in de toekomst. Eerlijkheid om toe te geven dat ons wegennet zich in een bedroevende staat bevindt 
– vast en zeker bij de slechtste van heel Europa - en dat er met capaciteit wordt gemorst. Realisme om de toekomst 
te durven aangaan en erin te investeren. De ontsluiting van de Antwerpse en Brusselse Ring zal de milieubelasting 
en de congestie doen dalen, niet doen toenemen. 

De strijd die gevoerd wordt is nog steeds de strijd tegen de auto; niet de uitdaging om een complementair 
vervoerssysteem uit te werken waarin de auto, de motor en de vrachtwagen hun plaats hebben, net zoals het 
openbaar vervoer. Het hoofdwegennet wordt verminkt en de capaciteit wordt gewoonweg teruggeschroefd. 
Verkeersstromen wijken daardoor uit naar het onderliggende net van woonstraten met extra milieubelasting en 
verkeersonveiligheid tot gevolg. De kortzichtigheid daarvan is schokkend en ultiem in tegenspraak met ieders 
ambitie: België verankeren als welvarend hart van Europa, als kweekvijver van innovatie en vooruitgang, met een 
beleid dat ten dienste staat van elke burger in dit land.

Pierre Alain De Smedt 
Voorzitter



De federatie 
FEBIAC vzw (Federatie van de Belgische Auto- en 
Tweewielerindustrie), die werd opgericht in maart 1900, 
is één van de oudste beroepsfederaties van België. Ze 
vertegenwoordigt de constructeurs en invoerders van 
vervoermiddelen op de weg (personenwagens, bedrijfs-
voertuigen, gemotoriseerde tweewielers en fietsen) en 
hun toeleveranciers in België.

FEBIAC verdedigt de belangen van de sector en werkt 
proactief aan de vorming van een duurzaam onderne-
mersklimaat. Daartoe vertegenwoordigt FEBIAC het geheel 
van haar leden bij de verscheidene stakeholders (politiek, 
administraties, werkgeversorganisaties, media, ...) in het 
maatschappelijke en politieke debat inzake verkeersveilig-
heid, milieuzorg, mobiliteit, economie en fiscaliteit.

Ze draagt bij tot de promotie van de producten en 
diensten van haar leden door middel van marktge-
richte activiteiten en evenementen en geeft haar leden 
advies op economisch, fiscaal, technisch, juridisch en 
reglementair vlak.
Ook verzamelt, analyseert en verstrekt de Federatie 
gegevens en marketingdata over de automobiel- en 
tweewielermarkt en het wagenpark.

Verdediging en actieve promotie van de 
sector
FEBIAC, een belangrijk woordvoerder van de sectoren perso-
nenwagens, bedrijfsvoertuigen en gemotoriseerde tweewie-
lers, is belast met de verdediging en de promotie van deze 
sectoren op regionaal, federaal en internationaal niveau, 
zowel bij officiële instanties als bij privé-instellingen.

Het organiseren van de internationale salons “Auto’s en 
Motorfietsen” (de pare jaren) en “Bedrijfsvoertuigen, 
Vrijetijdsvoertuigen en Motorfietsen” (de onpare 
jaren) van Brussel, evenals bepaalde specifieke ini-
tiatieven ten voordele van toeleveranciers van de 
autosector maken deel uit van de diensten die de 
Federatie levert.

FEBIAC speelt met andere woorden de rol van ont-
moetingsplatform, van platform voor de oprichting 
van netwerken en opleidingen.

België, de thuis van assembleurs en con-
structeurs van voertuigen
In ons land worden jaarlijks een klein miljoen auto’s, 
bedrijfsvoertuigen, autobussen en autocars geassem-
bleerd. De auto-industrie in het algemeen heeft dan 
ook een belangrijke invloed op de economie en de 
tewerkstelling. 

Toeleveranciers
Meer dan 300 bedrijven werken in België als 
toeleverancier aan de automobielindustrie. FEBIAC 
houdt zich, in nauwe samenwerking met Agoria 
Automotive, bezig met het actief promoten van 
deze toeleveringsbedrijven, die verenigd zijn in de 
Automotive Suppliers Belgium (AS.be). 

FEBIAC op internationaal niveau
De automobielindustrie neemt meer en meer strate-
gische beslissingen op internationaal niveau. FEBIAC 
treedt dan ook tevens op als gesprekspartner in ver-
schillende nationale en internationale overlegorganen 
en is onder andere lid van de OICA (Organisation 
Internationale des Constructeurs Automobiles of inter-
nationale organisatie van autoconstructeurs), de ACEA 
(European Automobile Manufacturers Association of 
vereniging van Europese autoconstructeurs) en de ACEM 
(Association des Constructeurs Européens de Motocycles 
of vereniging van Europese motorfietsconstructeurs). g
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Algemene economische context en voor-
uitzichten voor 2009
Tijdens de laatste maanden van 2008 zijn de economi-
sche omstandigheden en vooruitzichten fors verslechterd. 
De positie van de financiële sector blijft bijzonder kwets-
baar, en de onzekerheid over de balansen van de banken 
is nog lang niet weggeëbd. Wanneer een eventueel 
herstel zich zal aftekenen, is dan ook onzeker. Na de 
spectaculaire terugval van de activiteit tijdens het laatste 
kwartaal van 2008 zal de productie hoogstwaarschijnlijk 
blijven inkrimpen in 2009. De waarnemers verwachten 
nu een negatieve groei van het Belgisch BBP met gemid-
deld ongeveer -2,4% voor 2009. De buitenlandse vraag 
heeft te lijden van de wereldwijde vertraging, terwijl de 
binnenlandse vraag in ongunstige zin beïnvloed wordt 
door een algemeen gebrek aan vertrouwen en door de 
moeilijke financiële omstandigheden. Voor 2010 wordt 
verwacht dat de groei zich gematigd zal hervatten met 
0,8%. De vooruitzichten voor de eurozone zijn veel 
somberder, met een groeiverwachting voor het BBP van 
-2,6% in 2009 en 0,6% in 2010. De inflatie, die gemid-
deld 4,5 bedroeg in 2008, zette begin 2009 haar dalende 
tendens voort. De komende maanden zou ze zelfs tijde-
lijk negatief moeten worden. Voorbij die horizon zal de 
inflatie opnieuw licht toenemen, al zal zij fors geremd 
worden door de zeer ongunstige groei- en werkloos-
heidsvooruitzichten (de werkloosheid zal waarschijnlijk 
toenemen van 7% in 2008 tot 7,8%). Het deflatierisico 
is evenwel gering. De inflatieverwachting bedraagt 0,7% 
voor 2009 en 1,4% voor 2010. Voor de eurozone wor-
den soortgelijke inflatievoeten vooropgesteld: 0,6% voor 
2009 en 1,4% voor 2010.Voor 2009 wordt een vertraging 
van de brutovorming van vast kapitaal verwacht, zowel 
voor de investeringen van particulieren (-0,3%) als voor 
die van de ondernemingen (-3,3%). De uitvoer (-4,3%) 
en de invoer (-3,2%) zouden in 2009 fors moeten vertra-
gen ten gevolge van de crisis. 
De voorspellingen gaan uit van een gemiddeld overheids-
tekort van 3,3% van het BBP in België in 2009, van 3,9% 
in 2010 en 1,1% in 2008. Terwijl de tegemoetkomingen 
ten gunste van de financiële sector het percentage van de 
overheidsschuld op 88,7% van het BBP hebben gebracht 
in 2008, verwachten wij dat dit cijfer zal stijgen tot 
92,8% in 2009 en 94,6% in 2010. 

Markt van de personenauto’s in 2008
De cijfers voor heel 2008 blijven, zoals verwacht, hoger 
dan die voor 2007. 

Met 535 947 inschrijvingen van nieuwe wagens, wordt zo 
het record van 2006 (526 141) gebroken. Al deze cijfers 
zijn het resultaat van een zeer bijzonder jaar. 2008 werd 
in onzekerheid en in crisissfeer afgesloten, met een forse 
terugval van de bestellingen en verkoopvolumes. En dat 
ondanks een euforisch jaarbegin. Een zeer geslaagd auto- 
en motorensalon had immers een zeer groot aantal inschrij-
vingen opgeleverd tijdens de eerste maanden. Dit tempo 
werd aangehouden tot oktober, toen de bankcrisis met 
volle kracht toesloeg. In tegenstelling tot andere Europese 
markten, bleef de Belgische markt nog vrij stabiel. 
Een analyse van de inschrijvingen van nieuwe personen-
auto’s volgens brandstoftype duidt op een ononderbro-
ken vooruitgang van de diesels, die in 2008 bijna 79% 
van het totale aantal inschrijvingen van personenauto’s
voor hun rekening namen. Het lage verbruik en het rij-
plezier, eigen aan auto’s met dit type van krachtbronnen, 
maakt ze aantrekkelijker in de ogen van de consument, 
zeker in een jaar waarin de brandstofprijzen duizeling-
wekkende hoogten bereikten. 
Bovendien behaalt België door het grote aandeel van de 
dieselmotoren de beste score in Europa voor het gemid-
deld verbruik en van de verkochte nieuwe personen-
auto’s, met een gemiddelde van 148 g CO2 per km. 
De markt van de alternatieve krachtbronnen van haar 
kant heeft eveneens vooruitgang geboekt, maar blijft in 
verhouding klein omwille van het beperkte aanbod: in 
2008 werden 1 868 hybride auto’s ingeschreven, tegen 
1.308 in 2007, dat is een vooruitgang met 42,8%.
De markt van de tweedehandse wagens kent een lichte 
terugval: 645 024 exemplaren in 2008 tegen 652 757 in 
2007, dat is een daling met 1,2%.
Leasingmaatschappijen nemen 49,9% voor hun rekening 
van de 255 449 nieuwe personenauto’s die werden 
ingeschreven op naam van een btw-plichtige. Zij verte-
genwoordigen dus 23,8% van het totale aantal inschrij-
vingen van nieuwe auto’s in België.
99.901 wagens werden ingeschreven op naam van een 
non-leasingonderneming (respectievelijk 39% van de 
inschrijvingen voor ondernemingen en 18,6% van het 
totaal). De resterende 28 190 wagens werden ingeschre-
ven op naam van een zelfstandige (11% van de inschrij-
vingen voor ondernemingen en 5,3% van het totaal).

Verwachtingen voor 2009
Onze verwachtingen voor 2009 zijn onzeker. De markt van 
de personenauto’s zal een moeilijke periode doormaken. 
De cijfers zullen waarschijnlijk met 10 tot 20% dalen - wat 

De markt van de nieuwe personenauto’s
in 2008

De markt van de nieuwe personenauto’s in 200804
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•  Inschrijvingen van nieuwe personenauto’s per segment

SEGMENT 2006 % 2007 % 2008 %  Verschil 
                 07-08
Kleine stadswagens 13.116 2,5% 15.552 3,0% 21.996 4,1% 6.444
Kleine allesdoeners 71.653 13,6% 46.444 8,8% 37.695 7,0% -8.749
Kleine gezinswagens 115.057 21,9% 133.928 25,5% 141.379 26,4% 7.451
Middelgrote gezinswagens 44.046 8,4% 38.269 7,3% 34.886 6,5% -3.383
Grote gezinswagens 17.778 3,4% 16.441 3,1% 18.896 3,5% 2.455
Limousines 8.013 1,5% 6.481 1,2% 5.270 1,0% -1.211
Kleine breaks 39.162 7,4% 33.853 6,5% 40.469 7,6% 6.616
Middelgrote breaks 35.217 6,7% 36.205 6,9% 43.394 8,1% 7.189
Grote breaks 25.284 4,8% 24.841 4,7% 24.857 4,6% 16
Coupés 7.271 1,4% 7.365 1,4% 8.540 1,6% 1.175
Cabrio’s 10.224 1,9% 13.084 2,5% 11.867 2,2% -1.217
Roadsters 2.467 0,5% 2.203 0,4% 1.770 0,3% -433
Ultra sportieven 1.511 0,3% 1.929 0,4% 1.913 0,4% -16
Kleine monovolumes 12.621 2,4% 10.146 1,9% 8.527 1,6% -1.619
Middelgrote monovolumes 52.322 9,9% 51.396 9,8% 43.744 8,2% -7.652
Grote monovolumes 31.688 6,0% 39.909 7,6% 41.457 7,7% 1.548
Combi’s 4.217 0,8% 5.396 1,0% 5.513 1,0% 117
Jeeplike 34.121 6,5% 41.019 7,8% 43.552 8,1% 2.533
Onbepaald 373 0,1% 334 0,1% 222 0,0% -112
TOTAAL 526.141 100,0% 524.795 100,0% 535.947 100,0% +11.152

Bron: FEBIAC

 Inschrijvingen van nieuwe personenauto’s per brandstoftype•

ons tot een volume vergelijkbaar met dat van 2004 brengt 
- maar een echt rampscenario lijkt weinig realistisch. 
FEBIAC zou politieke maatregelen ter ondersteuning van 
de sector op prijs stellen. Het bonus-malussysteem in 

Wallonië heeft vorig jaar bewezen een positief effect te 
hebben. FEBIAC acht het aangewezen een recyclagepre-
mie in te voeren, naar het voorbeeld van initiatieven die 
in talrijke Europese landen werden genomen. g

Jaar Benzine % Diesel % LPG %
Elektriciteit
En andere

TOTAAL

1998 215.677 47,7% 235.942 52,2% 487 0,1% 23 452.129

1999 223.353 45,6% 265.748 54,3% 498 0,1% 22 489.621

2000 223.981 43,5% 290.284 56,3% 934 0,2% 5 515.204

2001 182.717 37,4% 305.831 62,6% 130 0,0% 5 488.683

2002 167.003 35,7% 300.444 64,3% 115 0,0% 7 467.569

2003 145.431 32,4% 313.157 67,6% 207 0,0% 1 458.796

2004 145.227 30,0% 339.266 70,0% 264 0,1% - 484.757

2005 131.144 27,3% 348.618 72,6% 325 0,1% 1 480.088

2006 133.339 25,3% 392.328 74.6% 473 0,1% 1 526.141

2007 120.121 22,9% 404.302 77,0% 368 0,1% 4 524.795

2008 112.821 21,1% 422.683 78,9% 402 0,1% 41 535.947
Bron: FEBIAC
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De markt van de bedrijfsvoertuigen 

in 2008

In België: het einde van een indruk-
wekkende opmars
Ondanks een jaareinde dat in het teken stond van de 
crisis, hield de markt van de lichte bedrijfsvoertuigen 
(< 3,5 ton) goed stand: 64 639 inschrijvingen, dus een 
lichte daling met 1,2% ten opzichte van 2007, het jaar 
waarin alle records werden gebroken. 

In 2008 werd de markt van de lichte bedrijfsvoertuigen 
vooral ondersteund door het segment van de kleine bestel-
wagens, dat voordeel haalde uit de commerciële lancering 
van een groot aantal nieuwe modellen. De andere seg-
menten vertonen een overwegend dalende tendens. 

Meer algemeen kan de markt van de lichte bedrijfs-
voertuigen terugvallen op een structureel effect: de 
verschuiving van kleine industriële voertuigen naar lichte 
bedrijfsvoertuigen. Met de nieuwe milieusituatie, de 
bescherming van de stadscentra en de lokale logistieke 
behoeften beschikt het lichte voertuig over alle troeven 
om terreinwinst te boeken. Ondanks die positieve ele-
menten zal de markt van de bedrijfsvoertuigen van min-
der dan 3,5 ton waarschijnlijk vertragen ten gevolge van 
de dalende investeringen van de ondernemingen. 
Dat blijkt trouwens uit de cijfers voor het eerste kwartaal 
2009, die een daling met 17,6% aan het licht brengen. 
De voorspellingen voor 2009 gaan dan ook uit van een 
terugval van de markt met 15 tot 20%.
Voor voertuigen tussen 3,5 en 16 ton daalde de markt 
met 12,9% in 2008 maar kende ze – merkwaardig 
genoeg – een zij het lichte vooruitgang met 2,2% voor 
het eerste kwartaal 2009. In dit segment, waar de meeste 
klanten KMO’s en zelfstandigen zijn, duiden de voorspel-
lingen voor 2009 eveneens op een daling met 15 tot 
20% ten opzichte van 2008.

Voor zware bedrijfsvoertuigen (> 16 ton) diende 2008 
zich aan als een uitzonderlijk jaar. In het begin van het 
jaar was de vraag aanzienlijk en waren de onderboekjes 
vol. De markt werd dan ook geremd door de hoeveelhe-
den die de fabrieken aan de invoerders leverden, en dit 
jaar lijkt gekenmerkt te worden door uitzonderlijk lange 
leveringstermijnen bij zowat alle merken.
Het segment van de vrachtwagens bijvoorbeeld steeg 
het hele jaar, en bereikte 3 303 eenheden, of +6,3% ten 
opzichte van 2007.
Het segment van de trekkers van zijn kant, kende gedu-
rende het volledige eerste halfjaar een stijgende tendens, 

om vervolgens in te storten vanaf augustus en het jaar af 
te sluiten met een gematigde groei van ongeveer 1,6%.
Opmerkelijk is ten slotte de stijging van het aantal 
inschrijvingen van opleggers (+13,6%) en de forse daling 
van het aantal aanhangwagens (-5,8%).
De vrachtwagens van meer dan 16 ton sloten 2008 dus 
af met een stijging van 3,1%, en alweer een absoluut 
record wat het aantal inschrijvingen betreft. 
Helaas hebben de effecten van de crisis en de forse 
daling van de activiteit in de transportsector zich al snel 
laten gevoelen in het begin van 2009. De markt is vrijwel 
stilgevallen wat de nieuwe bestellingen betreft, en er zijn 
ook al annuleringen genoteerd. 
Hoewel het eerste kwartaal minder rampzalig was dan 
verwacht, en gelet op de economische toestand, gaan 
de voorspellingen voor 2009 uit van een daling met 
ongeveer 50% in het segment van de vrachtwagens van 
meer dan 16 ton.

In Europa: de crisis slaat met volle 
kracht toe 
In 2008 zakte de vraag naar nieuwe bedrijfsvoertuigen 
in heel Europa met 9,0%. Die terugval, de grootste sinds 
1993, komt voor rekening van de economische crisis 
tijdens het tweede halfjaar. Na een lichte stijging tijdens 
het eerste kwartaal van 2008 (+1,3%) boerde het aantal 
nieuwe inschrijvingen achteruit in het tweede kwartaal 
(-2,7%) en werd de terugval nog pijnlijker in het derde 
(-12,0%) en het vierde (-24,0%) kwartaal. 
Het segment van minder dan 3,5 ton had het zwaarst 
te lijden van de crisis, met een daling van 10,2%, en dat 
ondanks de stijging met 5,1% in de nieuwe Lidstaten 
van de EU. Voor de voertuigen van meer dan 16 ton 
blijft de achteruitgang beperkt in de EU, met -2,4%. 
De vraag wordt, vooral tijdens het eerste halfjaar, onder-
steund door grote markten zoals Frankrijk (+8,5%) en het 
Verenigd Koninkrijk (+19,6%), terwijl Duitsland het jaar 
afsluit met -1% en Spanje, dat zich in de frontlinie van 
de crisis bevindt, zijn markt ziet instorten (-30,7%). 

Het eerste kwartaal 2009 voorspelt niet veel goeds 
voor de markt van de bedrijfsvoertuigen in de EU: 
-38,9% voor de voertuigen van minder dan 3,5 ton 
die achteruitgaan in alle landen, zonder uitzonde-
ring. Dezelfde vaststelling voor het segment van 
meer dan 16 ton: -42,1% met een terugval van -75% 
in Spanje, -29% in Duitsland en Frankrijk en -45% in 
het Verenigd Koninkrijk. g
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 Vans < 3,5T Trucks 3,5 < 16T Trucks >= 16T

     EU-27 België     EU-27 België EU-27 België

2008 1.976.396 64.639 114.053 2.472 305.027 9.634
 2007 2.201.174 65.392 124.927 2.838 312.679 9.340

 2008/2007 -10,2% -1,2% -8,7% -12,9% -2,4% 3,1%

 Q1-2009 357.907 15.647 21.328 704 48.826 2.411
 Q1-2008 554.891 18.994 30.401 689 84.348 3.050

 Q1-2009/Q1-2008 -35,5% -17,6% -29,8% 2,2% -42,1% -21,0%

 • De markt van nieuwe bedrijfsvoertuigen in België en de EU-27

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer, FEBIAC, ACEA

 • Trekkers en zware bedrijfsvoertuigen > 16 ton MTM: park en nieuwe inschrijvingen 1990-2008 
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 • Lichte bedrijfsvoertuigen (<3,5 ton MTM): park en nieuwe inschrijvingen 1990-2008 



Jaarverslag
De motormarkt in 200808

boekjaar 2008

Tweew
iel

er
s

De motormarkt in 2008

Voor het tweede jaar op rij werden ruim 30.000 nieuwe 
motorfietsen ingeschreven: 30.074 in 2008 tegenover 
30.131 in 2007, een mooi resultaat voor een jaar waarin 
de economische en financiële crisis losbarstte. Enkele 
jaren geleden leek de markt zich te stabiliseren rond 
25.000 stuks, maar schakelde toch in een nog hogere 
versnelling: +9,3% in 2006 en niet minder dan +14,2% 
in 2007. Veel heeft te maken met het groeiende suc-
ces van de lichtere segmenten, vooral dat van 125cc. 
Dit is enerzijds te danken aan de equivalentie met 
het B-rijbewijs en de toelating om na 2 jaar met een 
125 cc te rijden zonder extra examens te moeten 
afleggen, anderzijds omdat steeds meer mensen de 
gemotoriseerde tweewieler kiezen om hun individuele 
mobiliteit te garanderen en de files te vermijden. 
Ook de markt van de tweedehandse motorfietsen blijft 
groeien: van 60.000 inschrijvingen in 2004 tot 71.165 in 
2008, een stijging met maar liefst 18,6% in 4 jaar tijd. 
Het is dus geen verrassing dat het totale motorpark ge-
staag blijft groeien: van 328.617 in 2004 tot 384.310 in 
2008, of +17%.

Binnen de motormarkt is de categorie van de tweewielers 
met 26.452 eenheden veruit de grootste. De vierwielers, 
quads en buggy’s kennen sinds het topjaar 2006 een 
sterke terugval: -22% of 3.505 inschrijvingen in 2008. 
Als zuiver vrijetijds- en “fun”-product ondervonden zij 
als eerste de gevolgen van de neerwaartse economische 
spiraal. De driewielers wegen het minst zwaar door, maar 
tekenen met 117 inschrijvingen in 2008 wel een meer 
dan verdubbeling ten opzichte van 2007. De komst van 
twee nieuwe modellen is hier niet vreemd aan: de Can-
Am Spyder en de Piaggio LT. Dit zijn trikes met twee 
voorwielen en één aandrijfwiel achteraan, een omgekeer-
de geometrie dus ten opzichte van de klassieke trikes.

Merken-top 10 in 2008
Honda werd in 2008, ondanks een lichte terugval van zijn 
marktaandeel tot 14,1%, opnieuw marktleider ten koste 
van Yamaha, dat het voorbije jaar heel wat te lijden had 
onder de moeilijke quadmarkt: het merk keek tegen een 
verlies aan van 19%, maar blijft met een marktaandeel 
van 13,6% wel stevig op de tweede plaats. Piaggio blijft 
jaar na jaar groeien en klom eind 2008 met een markt-
aandeel van 9,5% op tot de derde plaats, ten koste van 
Suzuki: dat kende een terugval van bijna 15%. BMW 
volgt op de vijfde plaats en haalt een marktaandeel van 
7,4%, dit ondanks zijn afwezigheid in de scootermarkt 
en de lichte motoren. De top-10 wordt vervolledigd met 

de merken Kawasaki, het sterk groeiende SYM –dankzij
het succesvolle scootersegment–, Harley Davidson, 
Kymco en Ducati, dat opnieuw tot de top 10 behoort.

Trends in motorenland: downsizing en 
mobiliteit op 2 wielen
De trend van vorig jaar zet zich door: de kleine cilin-
derinhoud is volledig terug. Dit bewijst nog maar eens 
dat de groei in de motormarkt komt van de mobili-
teitssegmenten. Meer en meer mensen kiezen voor een 
lichte gemotoriseerde tweewieler om hun mobiliteit te 
verbeteren. 

De trend van de laatste jaren zet zich door: de lichte 
motoren grijpen de macht. Zij zijn het die tekenen 
voor de stabilisatie van de marktcijfers in 2008. In 2001 
bestond 76% van de markt nog uit modellen boven 
500cc, vandaag is hun aandeel gekrompen tot 52%: 1 op 
2 verkochte motoren blijft nu onder de 500cc!
Het leeuwendeel komt van de 125cc-machines, die hun 
verkoop zagen verdrievoudigen tegenover 2001. Maar 
daar stopt het succes van de lichte motoren niet: de 125-
250cc’s doen het 2,5 keer beter, terwijl de 251-500cc’s
zich met een groei van 54% evenmin onbetuigd laten. 
Verliezers zijn de medium segmenten 501-750cc en 751-
1000cc die ruim 17% achteruitboeren. De zware motoren 
boven 1000cc houden wel stand: hun verkoop is de voor-
bije jaren vrij stabiel gebleven rond 5.000 eenheden. 

De tweewielers in segmenten
Hoewel het marktvolume in 2008 stabiel bleef in 
vergelijking met 2007, worden er grote verschuivin-
gen opgetekend binnen de verschillende segmenten. 
Voor de allereerste keer wordt de eerste plaats bij 
de inschrijvingen per segment ingenomen door het 
125cc-scootersegment. Het ongenaakbaar geachte 
segment van de Basic en Roadster, de zgn “Naked-
bikes”, is van zijn troon gestoten. 
Samen met de 125cc-motoren stijgt het 125cc-
marktaandeel tot 29%. Tellen we hier nog de scoo-
ters boven 125cc bij –zij bekleden de derde plaats–,
dan geeft dit een marktaandeel van niet minder dan 
48%... Bijna de helft van de motormarkt bestaat dus 
uit kopers die kiezen voor mobiliteitstweewielers. 
Febiac speelde in op deze trend en heeft de voorbije 
maanden enkele campagnes gevoerd rond het thema 
mobiliteit. In mei vorig jaar was er in het hele land een 
affichecampagne te zien. 
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De affiches waren ludiek opgevat rond de slagzin: “Ik
geraak overal door”. Verder werd een brochure ter pro-
motie van de 125cc gemaakt en verspreid bij de dealers. 
Ten slotte liep tijdens het salon 2009 een campagne 
om de voordelen van de gemotoriseerde tweewieler als 
bedrijfsvoertuig te promoten. Hiervoor werd gebruik 
gemaakt van Intra-muros affiches in de paleizen en werd 
er een folder verspreid onder de salonbezoekers en naar 
alle motordealers.

Het klassement wordt verder aangevuld met het Trail-
segment, dit zijn motoren die ook eens een zijstap op 
onverhard kunnen maken en niet uitsluitend asfalt lusten. 
De Trails sprongen vorig jaar in één beweging over het 
Supersport- én Touring-segment, en worden zo het op 
één na zwaarste motorsegment. 

Het vrij stabiele Custom-segment, de Enduro’s en het 
teruglopende Sport-Touring segment sluiten de top-10. g
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 • Evolutie van de inschrijvingen van 2001-2008

 • Inschrijvingen per merk - 2008

1  HONDA              4.251  14,1%    -3,5%

2  YAMAHA      4.095    13,6% -19,4%

3  PIAGGIO      2.872    9,5% 3,7%

4  SUZUKI 2.555 8,5% -14,9%

5  BMW 2.213 7,4% 1,2%

6 KAWASAKI        1.806 6,0% 14,4%

7 SYM 1.557 5,2% 23,0%

8 HARLEY DAVIDSON 1.255 4,2% 3,4%

9 KYMCO 785 2,6% 11,0%

10 DUCATI 741 2,5% 16,5%

MERK 08 vs 072008 2009 MERK 08 vs 072008 2009
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In 2008 werden in ons land bijna 100 miljard km 
afgelegd met 5,1 miljoen auto’s, 560.000 bestelwa-
gens, 380.000 motorfietsen, 150.000 vrachtwagens en 
16.000 bussen, +10% t.o.v het jaar 2000. Het auto-
verkeer groeit minder sterk dan vroeger: het groeiritme 
van het autopark vertraagt, terwijl een auto al sinds 
2000 gemiddeld niet meer dan 15.000 km aflegt per 
jaar. Het vrachtvervoer houdt naar gewoonte gelijke 
tred met de economische groei. Motor- en scooter-
gebruik zitten duidelijk in de lift: het tweewielerpark 
groeide met bijna 40%. De openbaar vervoermaat-
schappijen maken gewag van een groei van het aantal 
trein-tram-metro-busgebruikers met 70%. 

De verkeerscondities op ons wegennet zijn er sinds 
2000 sterk op achteruit gegaan. Doordat investeringen 
in het wegennet veelal uitbleven, groeide de filelengte 
op autosnelwegen met 45% (zie grafiek). Massale inves-
teringen in het openbaar vervoer, met heel wat extra 
reizigers als gevolg, hebben niet gebaat. De overheid 
moet erkennen dat openbaar vervoer geen substituut 
is voor heel wat autoverplaatsingen en resoluut kiezen 
voor een investeringsbeleid in verkeersinfrastructuur en 
verkeersmanagement. Rond deze thema’s ondernam 
FEBIAC het afgelopen boekjaar enkele initiatieven en 
projecten. Een drietal staat hieronder samengevat.

Studie: “10 verbeteropties voor een duur-
zaam transportsysteem voor België” 
FEBIAC en Touring werkten samen met de K.U.Leuven 
een aantal maatregelen uit voor een efficiënter trans-
portsysteem in België. Daartoe werd een tiental 
probleemgebieden onderzocht met bijhorende oplos-
singen. Waar mogelijk werden de winsten geschat 
op vlak van verkeersdoorstroming, tijdverliezen, file-
lengten, CO2- en vervuilende emissies. Volgende pro-
bleemgebieden kwamen aan bod: 1) Structuur van 
het wegennet 2) Afstemming tussen functie en vorm-
geving van een weg 3) Homogene en geloofwaardige 
snelheidslimieten 4) Regeling van verkeerslichten en 
coördinatie tussen de kruispunten 5) Planning en 
uitvoering van wegenwerken 6) Inplanning van vrije 
busbanen 7) Vormgeving en inrichting van kruispun-
ten 8) Incident management 9) Reistijd- en route-
informatie 10) Verkeersafwikkeling op snelwegen. 
Deze studie wordt in het kader van de verkiezingen 
en regeringsvorming uitvoerig besproken met de 
politieke partijen en nieuwe ministers.

Studienamiddag: ‘Groene Golf Team’
De K.U.Leuven organiseerde, met de steun van o.a. FEBIAC, 
eind vorig jaar een studienamiddag rond de bijdrage van 
beter afgestelde verkeerslichten aan een vlotter en schoner 
verkeer. Daartoe werd een Nederlands initiatief naar ons 
land gehaald, het zogenaamde ‘Groene Golf Team (GGT)’.

Het GGT adviseert wegbeheerders rond analyse, optimali-
satie en onderhoud van verkeersregelinstallaties (VRI). Het 
advies reikt verder dan de instelling van groene golven 
–dit is het afstemmen van opeenvolgende verkeerslichten 
ter beperking van stop&go verkeer. Komen eveneens aan 
bod: het berekenen van de (optimale) ontruimingstij-
den van kruis- en rondepunten, het aanpassen van hun 
vormgeving en van hun detectiesystemen, tijdinstellingen 
en regelstructuur van de VRI’s in functie van de lokale 
verkeersdrukte en rijrichting; ook worden specifieke door-
stromingsmaatregelen voor openbaar vervoer en zachte 
weggebruikers getest zonder dat het overige wegverkeer 
onnodig lang gehinderd wordt; systeemoptimalisatie dus. 

Eind 2008 had het GGT al 142 projecten met bijna 
400 kruispunten afgerond. Vaak ging het over een-
voudige, goedkope maatregelen met relatief grote 
winst: in totaal werden 2,5 miljoen minder verliesuren 
in het Nederlandse verkeer opgetekend, goed voor een 
maatschappelijke winst van 35 miljoen € op jaarbasis.

Het project werd nadien vergeleken met de situatie in 
Vlaanderen. Meteen werd duidelijk dat ons land nog heel 
wat kan leren en winnen op het vlak van verkeersmanage-
ment. Vlaams minister van openbare werken, Hilde Crevits, 
zag de invoering van een GGT in ons land alvast zitten. 
Afwachten dus wat de komende maanden en regeringen 
zullen opleveren. De presentaties van dit evenement zijn te 
vinden op http://www.kuleuven.ac.be/traffic/

Tweedaags congres ‘Mobilys-Rail meets 
Road’
Het is al de vijfde keer dat dit mobiliteitsforum werd 
georganiseerd. Dit jaar was duurzaamheid het centrale 
thema en kreeg de titel: “Greening Transport”. Op de 
eerste dag werd de economische, ecologische en soci-
ale invalshoek van transport belicht door een aantal 
wetenschappers, waarna de Europese Commissie haar 
“Greening Transport Package” voorstelde. ’s Namiddags 
kwam de openbaarvervoersector aan bod met toespraken 
en een debat tussen de diverse vervoermaatschappijen.

Mobiliteit
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 • Evolutie en samenstelling van het Belgische voertuigenpark (1980-2008)

Auto
Autobus 

& autocarMoto

Park voor vrachtvervoer over de weg

1980 3.095.955 110.588 19.560 20.750 3.246.853 140.625 88.171 24.610 31.415 284.821 109.014 3.640.688
1985 3.278.789 124.286 16.817 17.464 3.437.356 171.071 80.869 23.699 29.887 305.642 97.794 3.840.792
1990 3.833.294 137.957 15.525 21.747 4.008.523 235.637 78.238 34.708 37.758 386.341 209.897 4.604.761
1995 4.239.051 198.470 14.646 26.936 4.479.103 294.597 72.334 38.672 40.152 445.755 227.631 5.152.489
2000 4.628.949 276.933 14.555 25.002 4.945.439 399.562 68.353 39.995 45.824 553.734 243.356 5.742.529
2005 4.861.352 341.861 15.266 16.981 5.235.460 506.644 64.898 40.302 47.355 659.199 259.899 6.154.558
2006 4.929.284 355.933 15.428 15.210 5.315.855 523.161 64.438 40.627 47.440 675.666 265.265 6.256.786
2007 5.006.294 371.498 15.539 13.426 5.406.757 543.118 64.038 41.257 48.319 696.732 270.219 6.373.708
2008* 5.086.756 384.310 15.891 0 5.486.957 561.303 63.096 41.719 48.687 714.805 275.646 6.477.408

2008/2007 1,6% 3,4% 2,3%  1,5% 3,3% -1,5% 1,1% 0,8% 2,6% 2,0% 1,6%
2008/2000 9,9% 38,8% 9,2%  10,9% 40,5% -7,7% 4,3% 6,2% 29,1% 13,3% 12,8%
2008/1990 32,7% 178,6% 2,4%  36,9% 138,2% -19,4% 20,2% 28,9% 85,0% 31,3% 40,7%

Totale parkTrekkers
Andere

voertuigenSubtotaal

Bestel-
wagen

<=3,5ton

Vracht-
wagen

3,5-16ton

Vracht-
wagen

>=16ton Subtotaal

Park voor personenvervoer over de weg

De tweede dag illustreerde het bedrijfsleven hoe duur-
zaamheid in de praktijk wordt gebracht. FEBIAC heeft, 
samen met autobouwer General Motors, truckbouwer 
Volvo en busbouwer Van Hool, de visie, initiatieven en 
acties van onze sector toe te lichten om de ecologische 
voetafdruk te beperken. In de namiddag volgde een 
synthese van de werkzaamheden en de voorstelling 

van een gezamenlijk memorandum met een overzicht 
van maatregelen die bedrijfsleven, automobiel- en 
openbaarvervoersector zullen nemen ten voordele van 
milieu, mobiliteit en economie. Presentaties, memoran-
dum en foto’s van dit evenement zijn beschikbaar op 
www.greeningtransport.eu g

 • Evolutie van de verzadiging van het autosnelwegennet op een normale werkdag (1985-2007)
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Minibus

* Sinds 2008 worden minibussen beschouwd als auto’s en bijgevolg in de kolom ‘Auto’ opgenomen       
Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer, FEBIAC
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Op Europees niveau zijn het afgelopen boekjaar enkele 
belangrijke milieudossiers behandeld en uitgemond in 
nieuwe wetgeving met ambitieuze doelstellingen voor 
de automobielindustrie om de CO2- en andere emissies 
van nieuwe auto’s en vrachtwagens verder te beperken. 
In België werd in weinig milieudossiers met betrekking 
tot onze sector echte vooruitgang geboekt. Nog steeds 
geen groene autofiscaliteit, ook geen tijdelijke recyclage-
premie om de automobielmarkt uit het slop te halen in 
economisch barre tijden; wel een strengere recyclage-
wetgeving die het best functionerende autoverwerking-
systeem van Europa met onnodig extra kosten dreigt op 
te zadelen. Een overzicht.

EUROPA

EURO VI
De Euro VI normen, die de maximum toegelaten emis-
sies voor zware bedrijfsvoertuigen definiëren, werd 
in december 2008 goedgekeurd door het Europees 
Parlement. De nieuwe normen verlagen de NOx-uitstoot
met 80% en de PM-uitstoot met 66% ten opzichte 
van de huidige Euro V norm (zie grafiek), en worden 
van kracht op 31 december 2012 voor nieuwe types 
en 31 december 2013 voor alle nieuwe inschrijvingen. 
De komende jaren zullen de uitvoerende maatregelen 
verder besproken worden in comitologie. 

CO2
Op 19 december 2007 diende de Europese Commissie 
een voorstel in om de CO2-uitstoot van nieuwe perso-
nenwagens te beperken. In 2012 zou de gemiddelde 
CO2-uitstoot per merk onder een bepaalde waarde moe-
ten liggen, afhankelijk van het gemiddelde gewicht van 
de voertuigen. De constructeurs ondersteunden het wet-
gevend initiatief om de CO2-uitstoot te beperken, maar 
hadden enkele belangrijke praktische opmerkingen bij 
het Commissievoorstel, die bij monde van FEBIAC aan 
de Belgische Europarlementariërs en vertegenwoordiging 
binnen de Europese ministerraden werden overgebracht. 
Op 17 december 2008 stemde het Europese Parlement 
in eerste lezing het geamendeerde voorstel goed. Dit 
voorstel bevatte enkele belangrijke aanpassingen voor 
onze industrie, zoals de gefaseerde invoering van de 
norm van 120 g/km CO2 tussen 2012 en 2015.

Publieke aankoop van schone en zuinige wagens 
In 2007 bracht de Comissie ook een voorstel in om 
milieucriteria verplicht deel te laten uitmaken van de 

selectiecriteria bij aankoop van voertuigen voor publie-
ke vloten. Dit voorstel werd in 2008 aanvaard door het 
Europees Parlement. Momenteel bevat de tekst echter 
geen voorstel voor een meetmethode voor de CO2-uit-
stoot van zware bedrijfsvoertuigen, maar laat de keuze 
hiervoor vrij aan de verschillende overheden. Aangezien 
dit alleen maar kan leiden tot chaos, werkt ACEA aan 
een voorstel voor “best practices”.

BELGIË

Roetfilter
Door de hoge bevolkingsdichtheid is fijn stof in België,
en in Vlaanderen nog meer, een belangrijk milieupro-
bleem. Daarom voerde het Vlaamse kabinet Leefmilieu 
begin 2009 een subsidie in voor de retrofit roetfilter, en 
stelde ook een verlaging voor van de BIV voor nieuwe 
voertuigen uitgerust met een roetfilter. In een tweede 
fase zou er ook een verhoging van de BIV komen voor 
nieuwe voertuigen zonder roetfilter. FEBIAC steunde 
dit initiatief, maar vond het enerzijds niet wenselijk 
om dit onvoorbereid aan te kondigen bij de opening 
van het Salon –veel merken hadden op dat moment 
nog een behoorllijke vooraad nieuwe voertuigen zon-
der roetfilter–, en wees er anderzijds op dat met een 
recyclagepremie (waarbij een premie uitgereikt wordt bij 
de vernietiging en vervanging van een oud voertuig en 
door een nieuw exemplaar) meer dan alleen fijn stof zou 
worden aangepakt.

Recyclage
Dankzij een meetmethode ontwikkeld in opdracht van 
OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, 
kan men nu officieel zeggen dat België met een verwer-
kingspercentage van 89% voertuigen –85% is nu het 
wettelijke Europese minimum– tot de beste spelers van 
de EU behoort wat betreft de recyclage van afgedankte 
voertuigen. Hierdoor is de sector goed op weg om de 
Europese doelstelling van 95% tegen 2015 te halen. 
Deze goede score heeft het Waalse gewest er niet van 
weerhouden om in 2008, ondanks protest van alle 
afvalbeheersorganismen in ons land, een decreet goed 
te keuren dat een belasting heft op elke afvalstroom 
waarvoor inzamelings- of verwerkingsquota niet worden 
behaald. In februari 2009 is het overleg gestart rond 
het nieuwe Waalse decreet betreffende afvalstoffen met 
terugnameplicht. FEBIAC zet zich in om de belangen 
van de sector zo goed mogelijk naar voren te brengen 
in de onderhandelingen. g
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emissie (1990=100)
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 • Emissie van CO2, NOx, NMVOS, PM2,5 en SO2 door transport (Vlaanderen, 1990, 2000, 2005 en 2007)    

 • Evolutie van de EU-wetgeving voor stikstofoxiden (NOx) en deeltjes (PM) voor vrachtwagens
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Wanneer komt er een milieuvriendelijke 
autofiscaliteit in België?
De wildgroei van niet-overlegde fiscale maatregelen die 
niet uniform zijn op federaal en gewestelijke niveau, 
brengt de consument en de markt in de war zonder 
een globale oplossing te bieden. Daarom pleit FEBIAC 
al vele jaren voor een grondige herziening van de 
autofiscaliteit. Het doel is ze “groener” te maken door 
ze te baseren op milieucriteria. EURO normen voor de 
uitstoot van verontreinigende stoffen (koolmonoxide, 
stikstofoxiden, deeltjes) en CO2 normen voor het broei-
kaseffect. En dit in een budgettair neutrale context.

FEBIAC vindt dat alleen maatregelen die van toe-
passing zijn op het volledige park en het vervangen 
van oudere en dus meer verontreinigende voertuigen 
aanmoedigen, een tastbaar effect zullen hebben op 
de totale emissies.
Tegen die achtergrond werden bij de diverse bestuurs-
instanties van ons land voorstellen ingediend, die tot 
heden helaas dode letter gebleven zijn.
Ondertussen moet de sector zich tevreden stellen met 
een brede waaier van zogeheten “groene” maatrege-
len op federaal en gewestelijk niveau.
Hierna volgen een overzicht en een evaluatie.

Op federaal niveau
Kortingen op factuur voor milieuvriendelijke auto’s

 105 g 
x  115 g 

CO2

 x < 105 g 
CO2

x < 105 g 
CO2

 x < 105 g 
CO2

 x < 105 g 
CO2

 105 g 
 x  115 g 

CO2

 105 g 
 x  115 g 

CO2

 105 g 
x  115 g 

CO2

 2005 2006 2007 2008

                                                    

TOTAAL 115 g CO2/km
op naam van een  350  13.914 340  15.641 1.742     13.357 9.665  21.451
particulier
   
   14.264              15.981   15.099   31.116

TOTAAL  115 g CO2/km
Alle eigenaars   802  26.700 883  27.668 2.895     21.450 13.923  30.184

   27.502              28.551   24.345   44.107

TOTALE MARKT   480.088            526.141   524.795   535.946

Aandeel auto's  115 g   5,7%                 5,4%    4,6%     8,2%
in de totale markt

Bron: FEBIAC

In 2008 werden in België 9.665 nieuwe personenauto’s
met een CO2-emissie lager dan 105 g/km ingeschreven 
op naam van een particulier. Deze wagens geven recht 
op de korting op factuur van 15%, terwijl op 21.451 
nieuw ingeschreven wagens de korting van 3% van toe-
passing was. Dit betekent een aanzienlijke vooruitgang 
ten opzichte van 2007, respectievelijk +455% (!) en 
+60,6%. Deze forse stijging kan verklaard worden door 

een aantal zeer populaire nieuwe modellen, zowel in de 
categorie < 105 g (VW Polo, Seat Ibiza, Mini) als in de 
categorie 106-115 g (Citroën C1 en C3, Toyota Aygo, 
Peugeot 206, Ford Fiesta).
De cijfers voor alle eigenaars samen leert ons dat de stij-
ging voor de twee categorieën ongeveer 81% bedraagt, 
wat overeenstemt met 8,2% van de totale markt van 
nieuwe personenauto’s in 2008, tegen 4,6% in 2007.

  •• Evolutie van de inschrijvingen van nieuwe personenauto’s ≤ 115 g CO2/km
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De diverse initiatieven van de Gewesten
De bonus-malus van het Waalse Gewest
Begin 2008 introduceerde het Waals Gewest een 
bonus-malussysteem – bij de inschrijving van een 
nieuwe of tweedehandse auto door particulieren 
– gebaseerd op de CO2-uitstoot. De bonus, die € 100 
(categorie van 136 tot 145 g) tot € 1 000 (categorie 
van minder dan 105 g) bedraagt, werd van kracht op 
1 januari 2008. 
De malus, die € 100 (categorie van 196 tot 205 g) 
tot € 1 000 (categorie van meer dan 255g) bedraagt, 
werd van kracht op 1 april.
Noteer dat het systeem rekening houdt met het voer-
tuig dat de eigenaar voorheen had, en dat het alleen 
van toepassing is als de gekochte wagen 3 categorieën
“beter” is (10 g per categorie, dus 30 g in totaal) dan 
de vorige. Om budgettaire redenen introduceerde het 
gewest een “neutrale zone” waarin geen bonus of 
malus wordt toegekend; het gaat om de zone van 
146 tot 195 g.

Na één jaar konden deze maatregelen worden geëvalueerd:
men stelde vast dat in Wallonië, de categorieën
van minder dan 105 g en van 105-115 g sneller 
vooruitgang boeken dan in de andere gewesten;

de categorie van minder dan 146 g vertegenwoor-
digt 70% van het verkoopvolume in Wallonië,
62% in Brussel en 57% in Vlaanderen; tegelijk 
lopen de categorieën met hogere CO2-emissies in 
Wallonië sneller terug ten voordele van de mid-
dencategorieën;

•

•

“downsizing” is duidelijk de algemene tendens. Deze 
tendens had zich in Wallonië al laten gevoelen in 
2007, maar dat misschien mede te wijten aan de struc-
tuur van de markt voor particulieren in dit gewest. 

Dit gezegd zijnde bedraagt de gemiddelde CO2-uit-
stoot van nieuwe wagens, ingeschreven door privé-
personen in 2008, 137 g in Wallonië. Voor het vol-
ledige land bedraagt het gemiddelde 143 g CO2/km.

Wat de inschrijvingen op naam van een vennoot-
schap (al dan niet in de vorm van leasing) betreft, 
wordt eveneens een opvallende dalende tendens 
vastgesteld. De beperking van de aftrekbaarheid voor 
de voertuigen met de hoogste CO2-uitstoot is hier 
zeker niet vreemd aan, en bevordert op zich al de 
sensibilisering van de fleetbeheerders voor de nood-
zaak om het brandstofverbruik te verlagen.

De bonus in Wallonië lijkt de kopers nog doeltreffen-
der aan te sporten tot het kopen van nieuwe wagens 
die minder CO2 uitstoten. 

De cijfers van 2008 duiden ook op een duidelijke 
dalende tendens, alle types van eigenaars samen. De 
gemiddelde uitstoot is er gedaald van 153 tot 148 g 
CO2/km, wat overeenstemt met 3,3%.

Eens te meer is de daling het meest uitgesproken in 
Wallonië (-3,4%) en bereikt bijna de streefwaarde, 

•

Vlaanderen Wallonië Brussel België

2007 2008 % 2007 2008 % 2007 2008 % 2007 2008 %

Vennootschappen 
(geen leasing)

170 165 -2,9% 161 157 -2,5% 160 159 -0,6% 166 162 -2,4%

Vennootschappen 
(geen leasing)

153 147 -3,9% 150 147 -2,0% 149 146 -2,0% 151 146 -3,3%

Zelfstandigen 162 158 -2,5% 152 146 -3,9% 155 149 -3,9% 158 153 -3,2%

Privépersonen 152 148 -2,6% 143 137 -4,2% 149 144 -3,4% 148 143 -3,4%

TOTAAL 156 151 -3,2% 147 141 -4,1% 152 148 -2,6% 153 148 -3,3%

  •• Evolutie van de inschrijvingen van nieuwe personenauto’s ≤ 115 g CO2/km

Bron: FEBIAC
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vooropgesteld in de vrijwillige overeenkomst tussen 
de ACEA – Europese constructeurs – en de Europese 
Commissie voor 2008, namelijk 140 g, met 141 g 
CO2/km voor het gemiddelde van de in 2008 ver-
kochte nieuwe personenauto’s, alle eigenaars samen.

Premie van het Vlaamse gewest voor 
een retrofit-deeltjesfilter
De Vlaamse minister voor leefmilieu Hilde Crevits 
voerde bij decreet (van kracht sinds 1 februari 2009) 
een premie in voor de montage achteraf van een 
deeltjesfilter op Euro 3 dieselauto’s. Het premie-
bedrag dekt 80% van de plaatsingskosten met een 
maximum van € 400. FEBIAC was voorstander van 
dit initiatief, voor zover de plaatsing van deze FAP’s
gecertificeerd is en uitgevoerd wordt door erkende 
garages. De federatie heeft dit ook meegedeeld aan 
de Minister.

Initiatieven Euro 4 en Euro 5 – Vlaamse 
regering
Bepaalde ministers in de Vlaamse regering waren van 
plan een “bonus” in te voeren bij aankoop van een 
Euro 4 diesel met deeltjesfilter en een Euro 5, en een 
“malus” (via de BIV) bij aankoop van een Euro 4 die-
sel zonder filter. 
De leden werden geraadpleegd over hun voorraad 
Euro 4 auto’s zonder roetfilter, gelet op de mogelijke 
gevolgen voor de verkoop van deze voertuigen. Bij 
gebrek aan een consensus in de Vlaamse regering, 
werd het idee opgegeven.

Fiscaliteit van de bedrijfswagens
Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober (2008) 
maakten bepaalde politieke partijen hun voornemen 
bekend om de zogeheten “bedrijfswagens” zwaarder 
te belasten. Het gaat om auto’s die door de werk-
gever ter beschikking van een werknemer worden 
gesteld als voordeel in natura.
Gelet op de budgettaire vereisten, plaatste FEBIAC 
het belang van de zogeheten bedrijfswagens in het 
juiste perspectief (6% van het totale park) en liet de 
federatie nogmaals opmerken dat zij in belangrijke 
mate bijdragen tot de vernieuwing van het park. 
Niettemin werden “groene” voorstellen uitgewerkt 
(onder meer gebaseerd op de berekening van het 
voordeel in natura in functie van de CO2-uitstoot)
voor het geval een bijkomende belasting onont-
koombaar zou zijn.

Regeringsbeleid inzake verkoopincen-
tives slooppremie
Bepaalde ministers hebben herhaaldelijk gepleit voor 
de invoering van een recyclagepremie om de markt een 
nieuwe impuls te geven. Gelet op de begrotingsmoeilijk-
heden, het gebrek aan eensgezindheid binnen de rege-
ring en de omstandigheid dat recyclage een bevoegdheid 
van de gewesten is, werd de maatregel afgevoerd.
FEBIAC, dat gelobbyd had voor een dergelijke maatregel 
ter ondersteuning van de sector die ook voordelig is voor 
het milieu, vroeg de politici na het uitblijven van een 
beslissing onmiddellijk om aankondigingseffecten, die 
bijzonder schadelijk zijn voor de sector, te vermijden. g
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  •• Verdeling van de Belgische markt van nieuwe wagens per  CO2-klasse 200-2008
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  •• Evolutie van de CO2-emissies door nieuwe personenwagens verkocht in België 1995-2008

Bron: FEBIAC
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Verkeersveiligheid

FEBIAC is op diverse vlakken actief rond verkeersveilig-
heid, o.a. via opvolging van de internationale wetgeving 
rond voertuigveiligheid en de deelname aan de raad van 
bestuur van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid 
(BIVV) en de Federale Commissie Verkeersveiligheid 
(FCVV). Via de MotorCycle Council (MCC) –waar FEBIAC 
een voortrekkersrol speelt– zijn we meer specifiek begaan 
met de veiligheid van de gemotoriseerde tweewielers 
(GTW). De MCC maakt dan ook deel uit van de recent 
opgerichte werkgroep motorrijders binnen de FCVV. 

Voertuigveiligheid
De laatste jaren wordt in het besluitvormingsproces van 
regelgevende initiatieven voor voertuigen steeds meer 
rekening gehouden met internationale standaarden en 
afspraken die vastgelegd worden in zgn. Global Technical 
Regulations (GTR). Hierdoor wordt voldaan aan de ver-
eisten van de belangrijkste afzetmarkten en wordt kosten 
voor specifieke marktaanpassingen vermeden. Zowel op 
Europees als internationaal niveau wordt België verte-
genwoordigd door de FOD Mobiliteit en Vervoer: voor 
FEBIAC en haar leden dus een belangrijke gesprekspart-
ner. Om de standpunten van onze sector te bepalen, ver-
tegenwoordigt FEBIAC zijn leden op het Europese vlak in 
de diverse werkgroepen van ACEA en voor de internatio-
nale aspecten in het Technisch Comité van OICA. 

Specifiek rond voertuigveiligheid werden het afgelopen 
boekjaar 3 belangrijke dossiers behandeld. 

Voetgangersbescherming: de Europese Commissie 
(EC) werkt samen met Japan en de VSA aan een 
wereldwijde regelgeving voor de bescherming van 
zwakke weggebruikers in geval van aanrijding met 
een voertuig. Aangezien passieve veiligheidsystemen 
niet altijd bevredigende resultaten aan een redelijke 
kost opleveren, vroeg de autosector, o.a. bij monde 
van FEBIAC, om het maatregelenpakket uit te brei-
den tot actieve veiligheidssystemen, waaronder het 
remhulpsysteem. Europa is ons daarin gevolgd. Verder 
onderstreepte FEBIAC dat voetgangersbescherming in 
een globale context dient bekeken: aangezien voertui-
gen ontwikkeld worden voor een wereldmarkt, kunnen 
ingrijpende aanpassingen aan het voertuigconcept 
enkel overwogen worden indien de bestemmingsmarkt 
groot genoeg is. Bovendien zijn voertuigaanpassingen 
op zich onvoldoende: zwakke weggebruikers kunnen 
nog beter beschermd worden door het wegennet veilig 
en vergevingsgezind in te richten en te houden. 

1.

Daytime Running Lights (DRL): DRL, of het rijden 
met verlichting overdag, kan de zichtbaarheid van 
auto’s voor andere weggebruikers verhogen en poten-
tieel het aantal verkeersslachtoffers helpen verminde-
ren. De industrie ontwikkelt momenteel afzonderlijke 
DRL op nieuwe voertuigtypes. Wereldwijd voerde een 
aantal landen op eigen initiatief al één of meerdere 
versies van DRL in. Alleszins is de automobielsector 
er het voorbije jaar in geslaagd om de verschillende 
technische specificaties te laten implementeren in de 
internationale wetgeving ter zake (nl. in de reglemen-
ten 80 en 87 van Genève).
General Safety Regulation (GSR): Onder deze term 
lanceerde de EC in juli 2008 haar voorstel om geavan-
ceerde veiligheidsvoorzieningen voor voertuigen in 
te voeren. Het voorstel van de EC reikte echter veel 
verder en wilde in één beweging ook werk maken 
van administratieve vereenvoudiging en bijkomende, 
milieugerelateerde wetgeving voor geluidsarme en 
gripvaste banden op nat wegdek. Het maakt de zaken 
er allerminst eenvoudig op. Het afgelopen jaar werden 
de voorstellen van de EC samen met ACEA besproken 
en werd gewerkt aan een wetgeving en kalender voor 
de introductie van een hele reeks nieuwe veiligheid-
systemen zoals stabiliteitscontrole voor personen- en 
vrachtwagens, rijvakbewaking en bandendrukcontrole 
(zie ook tabel). Specifiek voor België vraagt FEBIAC 
aandacht voor de invoeringstermijnen en de afstem-
ming ervan met de kaderrichtlijn 2007/46/EC.

Andere aspecten van verkeersveiligheid
Verder werd FEBIAC eind vorig jaar uitgenodigd door de 
“European Transport Safety Council (ETSC)” om tijdens 
een debat over de verkeersveiligheid in België in vergelij-
king met de buurlanden, de initiatieven toe te lichten die 
de industrie al genomen heeft en nog zal nemen om de 
veiligheid van de GTW en zijn gebruikers te verbeteren. 
FEBIAC heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt 
om het Safety Plan for Action (SPFA) voor te stellen. Dit 
SPFA is gebaseerd op 4 actieterreinen:

Verbetering van de kennis:
toelichten van MAIDS*, de enige Europese data-
base die een beeld schept van de oorzaken die tot 
een ongeval met een tweewieler geleid hebben;
deelname aan het ‘European Urban Road Safety 
Platform’ (EURSP): dit project maakt een vergelij-
kende studie van de verkeersveiligheid in verschil-
lende Europese steden;

2.

3.

1.
•

•
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deelname aan het ‘European Safer Urban 
Motorcycling’ (eSUM) is een gezamenlijk initiatief 
van de industrie en enkele belangrijke Europese 
steden om knelpunten te detecteren en oplos-
singen te ontwikkelen en toe te passen om GTW-
rijden in de stad veiliger te maken.

De menselijke factoren: 
verbeteren van de training en het bewustzijn van 
de motorrijders;
deelname aan het ‘Initial Rider Training project’
met als doel een pan-Europese rijopleiding;
motorrijderuitrusting en campagnes om de helm-
dracht te promoten.

Het voertuig:
promotie van ‘Advanced Braking Systems’;
richtlijnen inzake advertentie;
‘conspicuity’: zien en gezien worden;
airbags.

De infrastructuur:
uitgave van een boek over veiliger wegontwerp en 
-inrichting ‘Guidelines on Safer Road Design for 
Powered Two-Wheelers’;
wijzen op het gevaar van misplaatste riooldeksels, 
ontbreken van onderborden op vangrails, gladde 
wegmarkeringen enz.

•

2.
•

•

•

3.
•
•
•
•

4.
•

•

Lucky 13
In de context van dit ‘Safety Plan for Action’ engageert 
FEBIAC zich om communicatiecampagnes te ontwik-
kelen die de verkeersveiligheid bevorderen. Zo willen we 
wijzen op de gevaren waarmee motorrijders op de weg 
geconfronteerd worden. Het infrastructuurhandboek 
‘Guidelines for Powered Two-Wheelers - Safer Road 
Design in Europe’ uit 2006 was hiertoe een eerste aanzet. 
De technische inhoud van dit handboek moest ook bij de 
motor- en scooterrijders beter bekend gemaakt worden, 
wat gebeurde in de vorm van een ludieke stripverhaal-
reeks: ‘Lucky 13’.

‘Lucky 13’ wil motorrijders bewust maken van de mogelijke 
(verborgen) risico’s langs de wegen. Deze campagne werd 
ontwikkeld in samenwerking met motorrijinstructeurs en 
telt 13 afleveringen. Elke episode richt zich op een speci-
fiek gevaarlijke situatie en geeft tips en richtlijnen over hoe
daar het best mee om te gaan. Hoewel ludiek van opzet, 
mag het belang van dit initiatief niet onderschat worden: 
het wijst op het engagement van de industrie om de 
delicate en complexe materie van verkeersveiligheid op de 
agenda te plaatsen. Ook willen we de overheden en andere 
stakeholders aantonen dat het ons echt menens is om de 
veiligheidsproblemen daadwerkelijk aan te pakken. g

* MAIDS (Motorcycle Accidents In-Depth Study) onderzocht ruim 900 motor- en scooterongevallen in de periode 1999-2003 in 5 regio’s van Frankrijk, Duitsland, 
Nederland, Spanje en Italië. Deze data zijn momenteel de meest gedetailleerde informatie beschikbaar over GTW-ongevallen.

VOERTUIGTYPE NIEUWE VEILIGHEIDSINRICHTING
NIEUW

VOERTUIGTYPE
NIEUW

VOERTUIG

Personenwagens Bandendruk meting 01/11/2012 01/11/2014

alle voertuigtypes Specifi cties voor grip bij nat wegdek 01/11/2013 01/11/2014

alle voertuigtypes Specifi caties voor rolweerstand van banden 01/11/2013 01/11/2014

alle voertuigtypes Sprcifi caties voor rolgeluiden van banden 01/11/2013  

Bussen en 
bedrijfsvoertuigen

Rijvak bewaking en geavanceerd remhulp systeem
01/11/2013 01/11/2015

Personenwagens Indicator voor verandering van versnelling 01/11/2012 01/11/2014

Personenwagens & lichte 
bedrijfsvoertuigen

Electronische stabiliteitscontrole
01/11/2011 01/11/2014

Kleine bussen Electronische stabiliteitscontrole 11/07/2013 11/07/2015

Bussen Electronische stabiliteitscontrole 01/11/2011 01/11/2014
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Europese homologatie
De toepassing van “Richtlijn 2007/46/EG van het Europees 
Parlement en van de Raad van 5 september 2007 tot 
vaststelling van een geharmoniseerd kader voor de goed-
keuring van voertuigen, en aanhangwagens daarvan en 
van systemen, onderdelen en technisch eenheden die 
voor dergelijke voertuigen zijn bestemd”, hield de voorbije 
maanden de aandacht van alle betrokken partijen vast.

Het belang van deze richtlijn heeft te maken met de 
omstandigheid dat het communautair goedkeurings-
systeem dat vandaag van toepassing is op personen-
auto’s, motorfietsen en bromfietsen, alsook op land-
bouwtractoren, vanaf 29 april 2009 en tot in 2014, 
geleidelijk zal worden uitgebreid tot alle categorieën 
van motorvoertuigen, en meer in het bijzonder tot de 
bedrijfsvoertuigen (bestelwagens, vrachtwagens, opleg-
gers en aanhangwagens), autobussen en reisbussen. 

Hoewel het communautair goedkeuringsprincipe al 
goed bekend en ingewerkt is, introduceert deze richtlijn 
een nieuwigheid in de vorm van de zogeheten meer-
stapsgoedkeuring. Iedere constructeur die deelneemt 
aan het productieproces van het voertuig, heeft de 
verantwoordelijkheid toe te zien op de naleving van de 
reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de 
elementen die hij heeft toegevoegd of gewijzigd aan 
het basisvoertuig. Hij moet dus ook het gedeelte van 
het gelijkvormigheidsattest invullen dat overeenstemt 
met de stap waarvoor hij verantwoordelijk is.

Deze nieuwe bepalingen zullen de werk- en beheers-
methoden voor de dossiers drastisch veranderen, zowel 
bij de constructeurs en hun officiële vertegenwoordigers 
als bij de als bij de carrosserie-transformatiebedrijven. De 
vergaderingen tussen de sector en de FOD Mobiliteit en 
Vervoer volgden elkaar op om de toekomstige verande-
ringen te identificeren. Samen met de andere beroeps-
federaties (AGORIA, FEBELCAR, FEBIAC, FEDERAUTO) 
werden ook presentatiedagen georganiseerd voor alle 
constructeurs en/of carrosseriebedrijven.

Zo kort voor de inwerkingtreding van de richtlijn 
werd het regelgevingskader in extremis aangepast 
door de publicatie, op 28 april, van het koninklijk 
besluit (KB) tot omzetting van de bepalingen van 
Richtlijn 2007/46/EG in het Belgisch technisch regle-
ment (KB van 15 maart 1968). Helaas werden zeer 
weinig antwoorden aangereikt op de diverse prakti-

sche vragen over de nieuwe homologatieprocedures, 
die geleidelijk van kracht zullen worden.

Alles wijst er dan ook op dat de sector, in plaats van over 
regels te beschikken die zijn aangepast aan de bijzonder-
heden van de Europese goedkeuring, in eerste instantie 
de oude Belgische eisen en de nieuwe Europese eisen 
zal moeten samenvoegen. De nieuwe procedures zullen 
waarschijnlijk worden bijgeschaafd naarmate nieuwe 
gevallen zich voordoen en dossiers worden behandeld.

Andere regelgevingen
Afgezien hiervan zijn tijdens de periode 2008-2009 
nieuwe elementen opgedoken in de regelgeving.

Achteruitkijkspiegels
Wat de afgeronde nieuwe regelgevingen betreft, is er 
ten slotte de publicatie van het KB van 14 april 2009 
tot wijziging van het technisch reglement (KB van 
15 maart 1968), voor wat de bepalingen met betrek-
king tot de “achteruitkijkspiegels” betreft.

Dit besluit introduceert opnieuw – dit keer op geldige 
wijze – de bepalingen van de Koninklijke besluiten van 
september en december 2002 die “Belgische achteruit-
kijkspiegels” en een “Belgische retrofit” oplegden.

Het zet ook de bepalingen van Richtlijnen 2003/97/EG 
en 2005/27/EG om betreffende de inrichtingen voor 
indirect zicht die “EG-achteruitkijkspiegels” verplicht 
maken en die sinds 2006 van toepassing zijn! Ten 
opzichte van de Europese bepalingen handhaaft België
echter de verplichting van een “groothoekspiegel”
(klasse IV) voor voertuigen van de categorie M3 (auto-
bussen), terwijl de installatie van deze component 
volledig facultatief is op Europees niveau!

Ten slotte zet dit KB ook Richtlijn 2007/38/EG 
betreffende de uitrusting van reeds bestaande voer-
tuigen met spiegels. Deze Europese retrofit, die vóór
31 maart 2009 uitgevoerd moest zijn, heeft tot 
doel het onrechtstreeks gezichtsveld van de in het 
verkeer gebrachte voertuigen reeds vóór de toepas-
sing van richtlijn 2003/97/EG te verbeteren door een 
gezichtsveld op te leggen dat vergelijkbaar is met wat 
in diezelfde richtlijn wordt bepaald. 

Veiligheidshesje
Wat de meer concrete en veelzeggende maatregelen 
voor de burger betreft, moet die voortaan een retrore-
flecterend veiligheidshesje in zijn voertuig hebben. 
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De wet bepaalde al sinds 1 februari 2007 dat de 
bestuurder van een defect, verongelukt of geïmmo-
biliseerd voertuig (op ‘snelwegen’ en ‘autowegen’) op 
een plaats waar stilstaan of parkeren verboden is, een 
fluorescerend en retroreflecterend hesje moet dragen 
wanneer hij zijn voertuig verlaat. 

Het Technisch Reglement (KB van 15 maart 1968) 
wordt nu zodanig gewijzigd dat dit hesje deel uit-
maakt van de verplichte uitrusting van het voertuig, 
net zoals de gevarendriehoek, de brandblusser en de 
EHBO-kit.

Dagverlichting
Op internationaal niveau werd een beslissing geno-
men met betrekking tot de installatie van dagver-
lichting met automatische ontsteking, in het kader 
van Richtlijn 2008/89/EG betreffende de installa-
tie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op 
motorvoertuigen en hun aanhangwagens.

Tegen 2011 moeten alle nieuwe voertuigtypes uit 
de categorieën M1 en N1 (personenauto’s en lichte 
bedrijfsvoertuigen) uitgerust zijn met “dagverlich-
ting”, in de vorm van lichten die naar voor gericht 
zijn en dienen om het voertuig beter zichtbaar te 
maken overdag. Voor de segmenten M2, M3, N2, N3 
(zware bedrijfsvoertuigen en autobussen) geldt deze 
verplichting vanaf 2012.

Deze lichten moeten automatisch aangestoken wor-
den wanneer het start- en/of uitschakelsysteem 
van de motor zich in een stand bevindt waarbij de 
motor kan draaien. Zij moeten automatisch worden 
gedoofd wanneer de mistlichten aan de voorzijde of 
de koplampen worden aangestoken, uitgezonderd als 
de koplampen worden gebruikt om korte intermit-
terende lichtsignalen te geven.

Deze richtlijn staat ook de installatie toe van een 
adaptief verlichtingssysteem (AFS) en een paniekrem-
signaal.

Wat met de ecocombi’s?
Wat de nieuwe dossiers betreft, vermelden wij nog 
het opstellen, in aansluiting op een regeringsbe-
slissing, van een ontwerp van KB betreffende de 
Moduleerbare ecocombi’s”.

Het Belgische ontwerp inzake “langere en zwaardere 
voertuigslepen in het kader van proefprojecten”, dat 

voor een groot deel gebaseerd is op de Nederlandse 
bepalingen en werd opgesteld door de FOD Mobiliteit 
en Vervoer, voorzag in:

de mogelijkheid om een maximum van 30 proef-
projecten toe te staan;
voor voertuiggehelen waarvan het gewicht en de 
maximumafmetingen niet meer dan 60 ton en 
25,25 m zouden bedragen;
en die in het verkeer alleen zouden worden toegestaan 
op autowegen en in havengebieden, en op trajecten 
die, over een maximumafstand van 20 km, toegang 
geven tot de hoofdvestiging van de onderneming of 
de laadplaats (losplaats), die zich niet in de nabijheid 
van een ziekenhuis of rusthuis bevinden en niet door 
een residentiële zone of een zone 30 lopen;
met een verkeersverbod bij mist, sneeuw of ijzel;
en een maximumsnelheid buiten de bebouwde 
kom van 80 km/u.

Dit voertuigtype kan het aantal ritten en kilometers 
met 10 tot 15% verminderen zonder risico’s voor de 
veiligheid. Twee grote vrachtauto’s vervoeren immers 
een lading die overeenstemt met die van drie gewone 
vrachtauto’s. Bovendien optimaliseren zij de vracht-
vervoersstromen over de bestaande wegen, zonder de 
spoorweg of de binnenvaart te vervangen. Aangezien 
ze moduleerbaar zijn, kunnen zij bovendien worden 
ontkoppeld tot kleinere distributie-eenheden die een 
gebruik toelaten dat aangepast is aan de stad.

Met de indiening van een ontwerp van KB vorig jaar 
heeft de federale overheid een stap vooruit gezet 
naar de invoering van een praktijktest in ons land. De 
Gewesten mogen nu niet meer treuzelen om dit pro-
ject te starten. De Belgische sector van het wegvervoer 
heeft immers een enorme achterstand ten opzichte van 
Nederland, dat al veel ervaring heeft op dit vlak. g

•

•
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•
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België is een automobielland bij uitstek met een belang-
rijke assemblage- en toeleveringsindustrie, maar ook 
met enthousiaste automobielliefhebbers. Dat bewijzen 
zij door editie na editie in groten getale het Salon te 
bezoeken. Geen enkel internationaal Salon scoort beter 
dan Brussel inzake bezoekersaantallen per inwoner.

Lichte bedrijfs-, vrijetijdsvoertuigen en 
motorfietsen
Met 324.204 bezoekers en kopers was de 87e editie 
van de European Motor Show Brussels 2009 opnieuw 
een groot succes, ondanks de ongunstige economische 
omstandigheden. In Brussels Expo stonden 111 nieuwig-
heden en conceptvoertuigen van 32 auto- en 28 motor-
merken te pronken. 

Mede doordat het Tentoonstellingspark van Brussel 
opmerkelijke inspanningen heeft geleverd om de door-
gang tussen de Paleizen 1 en 3 grondig te modernise-
ren, was de hele exporuimte meer dan ooit een mooi 
aansluitend geheel waar de bezoekers zich thuis en 
welkom voelden. De sfeer in de paleizen was steeds 
gezellig druk, zonder overrompelingen.

De bezoekersenquête
Uit de grondige en ruime bezoekersenquête die wij 
gehouden hebben, leren wij volgende feiten. Dit salon 
trekt nog steeds hoofdzakelijk een mannelijk publiek 
(84%). Het aandeel jongeren onder de 30 jaar ligt op 
27%, net als het aandeel 50-plussers (28%). De verhou-
ding Nederlandstalige/Franstalige bezoekers bedraagt 
55/45%,  precies in lijn met de verdeling van de Belgische 
bevolking.

1 op 5 is een nieuwe bezoeker die nooit eerder het 
Salon heeft bezocht; dit naast de trouwe bezoe-
kers die al meer dan 3 keer geweest zijn (52%).
72% van de bezoekers komt vergezeld van familie 
of vriend(in); een bezoeker brengt gemiddeld 4u 
10’ op het salon door.
95% van de bezoekers is tevreden over zijn 
bezoek. Zij waarderen het salon met een score van 
gemiddeld 7,5/10.
21% van de bezoekers komt specifiek voor de 
gemotoriseerde tweewielers; 16% voor de lichte 
bedrijfsvoertuigen.
Het salon beïnvloedt 44% van de bezoekers in 
hun definitieve keuze over het merk en het model. 

•

•

•

•

•

Op het Salon ontdekken autokopers dus de pro-
ducten die buiten hun ‘gezichtsveld’ lagen en 
kiezen zij ervoor. Er is geen beter bewijs van het 
belang van het Salon!
Maar liefst 38% van de bezoekers heeft de inten-
tie een voertuig te kopen tijdens, of in een korte 
periode na het salon, al valt de uiteindelijke beslis-
sing vaak in de dealerships (78%). 

Media en promotie   
Het Salon van Lichte Bedrijfs-, Vrijteijdsvoertuigen 
en Moto’s kan rekenen op een brede aandacht van 
–vooral- de Belgische media. Ondanks concurrentie 
van de Amerikaanse presidentsverkiezingen versche-
nen er in de maand januari toch 635 artikels over 
het Salon – zowel in de gedrukte media als op de 
grootste nieuwswebsites. In totaal vertegenwoordigt 
dit een oplage van 30.721.044. Ook de radio- en 
televisie-omroepen communiceerden uitgebreid over 
het Salon. 

De officiële website -www.autosalon.be- informeerde 
in de maand januari 279.270 bezoekers. Samen 
bekeken ze 1.223.971 pagina’s, wat neerkomt op ca. 
4,38 pagina’s per bezoek. De gemiddelde bezoekduur 
bedroeg 3,5 minuten. 

Thema & Events
Met als centraal thema “People Need Transport”
hebben de salonorganisatoren de noodzaak aan een 
voertuig voor de individuele mobiliteitsbehoefte in 
de verf gezet. De auto wordt ingezet, niet enkel in 
het woon-werkverkeer, maar ook om kinderen te 
brengen en te halen, om de familie te bezoeken, 
voor de vrijetijdsinvulling, om te winkelen  en om 
zaken aan huis geleverd te krijgen. Immers, een 
gezin vervoert wekelijks gemiddeld het equivalent 
van 1 kubieke meter. Om dit te illustreren werd de 
algemene decoratie van Astridhall en paleizen rond 
deze thematiek uitgebouwd met her en der dozen 
van 1 kubieke meter.

In Paleis 3 vonden we toekomstopwielen.be. Hier 
worden jongeren en kandidaat-werknemers geïnfor-
meerd over jobs, opleidingen en bijscholingen in de 
autosector. Daarnaast ondersteunt toekomstopwielen.
be auto-opleidingen en maakt jongeren enthousiast 
voor auto’s en techniek. 

•
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Ook in Paleis 3, en aansluitend bij de stand van toe-
komstopwielen.be vonden we de informatiestand van 
Motorcycle Council. Alles nuttige weetjes over veilig 
en vaardig motorrijden, maar ook informatie over 
het beroepsgebruik van motoren en de voordelen 
die daaraan verbonden zijn, werden er op een toffe 
manier gepresenteerd. 

Truck&Transport van 17 tot 20 januari 2009
Ook de vierdaagse professionele beurs Truck&Transport 
(van 17 tot 20 januari 2009) kende een heel mooi suc-
ces met een totaal van meer dan 32.000 bezoekers. 
Mede onder sterke impuls van commissaris-generaal 
Jacky Mouligneau werd Truck&Transport weerom een 
geslaagde vakbeurs. 

De vakbeurs kende voor het eerst een eigen persmo-
ment op vrijdag 16 januari in de namiddag, en een 
heuse inhuldiging in aanwezigheid van Staatssecretaris 
dhr E. Schouppe op zaterdag 17 januari 2009.

Als belangrijkste themastanden noteren we:
de expo “ECO-Technology”, waarbij alle merken 
van zware vrachtvoertuigen hun milieuvriendelijke 
motorisaties voor de toekomst in paleis 12 aan het 
publiek voorstelden;
de “ECO-Combi” combinatie in Paleis 11, die op 
het opgemerkte bezoek mocht rekenen van Minister 
Hilde Crevits.

Een salon in 2010: ja!
Hoewel wereldwijd door de crisis een aantal motor-
shows van de kalender is verdwenen, is het zeker dat 
er ook in 2010 in Brussel een volwaardig Auto- en 
Motorfietssalon wordt gehouden. De voorbereidingen 
ervan zijn begonnen vlak na afloop van het Salon 2009. 
En wij kunnen ons vandaag al verheugen op een vrijwel 
voltallige inschrijving van alle belangrijke automerken. 
Dat geeft ons alvast erg veel vertrouwen in een geslaagd 
Salon 2010. g

•

•

Jacky Mouligneau, Commissaris-generaal 
van de Salons
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De autobranche levert niet enkel prachtige producten 
af, ook de veelheid aan carrièremogelijkheden is ver-
bazend. En toch vecht de autosector tegen een slecht 
imago als werkgever. Om daaraan te verhelpen, inves-
teert FEBIAC heel wat energie in opleidingen en zet 
zij samen met andere organisaties uit de autobranche 
haar schouders onder het project toekomstopwielen.be

Advanced Automotive Management, 
achtste editie 
De achtste editie van Advanced Automotive 
Management (AAM), de managementopleiding die 
Febiac en Ichec Entreprises samen organiseren, heeft 
opnieuw een bemoedigend succes gekend. Vanuit de 
feedback van de docenten en de deelnemers werd 
ook voor deze editie de cursusinhoud verfijnd en 
verbeterd. Vanuit onze relaties met de invoerders-
bedrijven en de dealers wordt ingespeeld op nieuwe 
wensen en noden en wordt het programma bijge-
schaafd. Voor de deelnemers aan AAM en de alumni 
wordt bovendien een specifiek programma voorzien 
om de relaties met deze ‘ambassadeurs’ binnen de 
sector te onderhouden. Dit programma vertaalt zich 
hoofdzakelijk in een aantal avondlezingen.

Tegelijk heeft de voorbereiding van de komende, 
negende, edite al onze aandacht weggedragen. In 
deze tijden van recessie ontstaat immers een moei-
lijke paradox. Enerzijds worden vormingsbudgetten 
in bedrijven makkelijk afgebouwd, maar anderzijds 
noopt de crisissituate tot het verwerven van nieuwe 
compententies en ideeën om de uitdagingen het 
hoofd te bieden. Op deze paradox wil de komende 
editie van AAM een antwoord bieden door aan de 
best mogelijke prijs een kwalitatief hoogstaande en 
onmiddelijk praktisch toepasbare opleiding te zijn. 

Nascholingen voor leerkrachten 
Febiac organiseert in samenwerking met haar leden 
en met bedrijven en verenigingen uit de automo-
bielbranche, nascholingen voor leraars automobiel-
vakken uit het technisch en beroepsonderwijs. Deze 
woensdagnamiddagen kunnen rekenen op massale 
belangstelling vanuit het lerarencorps. Het afgelo-
pen jaar hebben wij opnieuw naar schatting 800 
deelnemers voor 4 opleidingen mogen verwelkomen. 
Wij zijn er van overtuigd dat wij door dit project 
‘teach the teacher’ uiteindelijk ook de leerlingen in 

de automobielrichtingen een betere en meer actu-
ele kennis bijbrengen. Bovendien creëren wij bij het 
lerarencorps ambassadeurs voor onze branche die 
enthousiast getuigen van de formidabele evolutie in 
de automobielbranche. 

toekomstopwielen.be  
FEBIAC, FEDERAUTO en Educam werken al meer-
dere jaren samen aan één globale promotie van het 
autovak. Wij delen immers dezelfde doelstellingen: 
jongeren motiveren om een automobielvak aan te 
leren; gemotiveerde schoolverlaters bewust te doen 
kiezen voor een baan in de sector; het imago van 
de automobielsector als werkgever verbeteren en 
ten slotte het onderwijs op een hoger niveau tillen. 
Vanuit deze gezamenlijke doelstelling werd een uniek 
platform gecreëerd: toekomstopwielen.be. Het is de 
overkoepelende naam voor al de acties in het hierbo-
ven geschetste kader. 

Het afgelopen jaar werd de website www.toekomst-
opwielen.be steeds aangepast naargelang de actualiteit 
om op die manier doeltreffender te communiceren naar 
de verschillende doelgroepen : leerlingen, leerkrachten 
en werkgevers.  Gezien de nood kreeg vooral het luik 
“werkgevers” extra aandacht.

toekomstopwielen.be bracht het afgelopen jaar opnieuw 
een aantal informatieve publicaties uit. 
Wij noemen de lesbrief en de nieuwsbrief voor leerkrach-
ten; de informatiefolder over toekomstowielen.be, en 
doelgerichte informatie naar werkgevers. Voor elk van 
deze publicaties werd een gepaste verspreiding verzorgd.

FEBIAC heeft ingestaan voor de aanwezigheid van 
toekomstopwielen.be op het voorbije Salon voor 
Lichte Bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en 
Motorfietsen.
Het nabouwen van een motorfietswerkplaats kwam 
tot stand dankzij de samenwerking van verschillende 
partners. Zo waren er een hefbrug, motorfietsen, 
een materialenkast, tal van werkinstrumenten en 
allerhande die in de dagdagelijks taak van de mecha-
nieker noodzakelijk zijn.  De spelconsoles voor de 
jongeren waren een voltreffer.  In elk geval leverde 
de stand een goede visibiliteit voor het project 
toekomstopwielen.be, goede bezoekscijfers en zelfs 
ministeriële bezoeken. g
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Data Services

Data Services, het informaticateam van Febiac, dat 
momenteel uit tien medewerkers bestaat, beheert 
enerzijds de informaticabehoeften in de diverse 
afdelingen van onze Federatie en biedt anderzijds 
nauwkeurige analyses van de evolutie van de auto-
mobielmarkt in België aan. Dankzij de verificatie van 
een groot aantal informatiebronnen geldt onze data-
bank als één van de volledigste en nauwkeurigste in 
dit domein. Eén van de prioriteiten van Data Services 
bestaat erin onze leden gedetailleerde informatie te 
verstrekken over de inschrijvingen en schrappingen 
van alle voertuigtypes. 

Om na te gaan in hoeverre ons dienstenaanbod tege-
moetkomt aan de behoeften van de ondernemingen 
in onze sector, organiseerden wij dit jaar de vijfde 
editie van onze tevredenheidsenquête bij de leden. 
Vooreerst toont het uitstekende deelnemingspercen-
tage van bijna 50% de belangstelling aan die de sec-
tor voor onze producten en diensten heeft. Een alge-
meen beoordelingscijfer van meer dan 80% bewijst 
bovendien opnieuw dat wij door de inspanningen 
van de dienst in staat zijn een gepast en gewaar-
deerd antwoord te bieden op de verwachtingen en 
behoeften van onze leden. Afgaande op de resulta-
ten van deze enquête, zijn dit volgens onze klanten 
onze sterkste punten: de juistheid van de verstrekte 
gegevens en de knowhow van het personeel en het 
onthaal van onze gesprekspartners. Bovendien blijkt 
dat van ons nog meer inspanningen worden verwacht 
wat de prijzen van de producten en de behandelings-
snelheid van de aanvragen betreft. Op dat laatste 
vlak zou de recente modernisering van onze infor-
matica-architectuur binnenkort een aanzienlijke en 
merkbare verbetering moeten opleveren. Dit zal in 
veel kortere behandelingstijden resulteren. In dezelf-
de gedachtegang schaften wij een softwareomgeving 
aan die op korte termijn nieuwe mogelijkheden biedt 
betreffende de definitie van wagenparken en de 
standaardisering van de beschikbare gegevens.

De kwaliteit van onze betrekkingen met de Federale 
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer werd de voor-
bije maanden opnieuw aangetoond door de gemeen-
schappelijke aanpak van diverse dossiers. In het kader 
van het project betreffende de invoering van een 
kruispuntdatabank van voertuigen (Mobivis) wer-
den ook overlegvergaderingen georganiseerd waarop 
Febiac werd uitgenodigd om toe te zien op de 

bescherming van de belangen van onze leden-
invoerders. Anderzijds verleende onze dienst ook 
zijn volledige medewerking aan de FOD tijdens de 
“7th Expert meeting on CO2 monitoring - Decision 
1753/2000”.  Tijdens deze vergadering van de werk-
groep die door de Europese Commissie werd opge-
richt en vertegenwoordigers van de diverse Lidstaten 
en de industrie onder haar leden telt, werd de kwali-
teit geanalyseerd van de CO2-gegevens die door elke 
Lidstaat naar het beheersorganisme werden verzon-
den, alsook de mogelijkheden tot aanpassing van de 
huidige procedures, die nodig is om aan de nieuwe 
wetgevingen op dit vlak te beantwoorden.

Afgelopen jaar werd ook de derde versie van de 
beheerstoepassing van Febelauto geanalyseerd, ont-
wikkeld en geproduceerd. De vzw. FEBELAUTO werd 
op 15 juni 1999 opgericht. Dit beheersorganisme 
moet erop toezien dat de Europese richtlijn betref-
fende de verwerking van afgedankte voertuigen 
wordt nageleefd via de (gewestelijke) wetgeving. 
Concreet betekent dit dat FEBELAUTO het beheer 
van de voertuigen aan het eindige van hun nuttige 
levensduur organiseert en opvolgt. De evolutie van 
de regelgeving en de diverse vragen van de erkende 
centra voor gebruikers van de software werden 
verwerkt in deze nieuwste versie van programma’s, 
ontwikkeld door Data Services. 

Een ander specifiek dossier waarvoor onze afde-
ling verantwoordelijk is, is de toenadering tussen 
Data Services en Renta, de Belgische Federatie van 
Voertuigen Verhuurders, waarmee wij samenwerken 
in het kader van de optimalisering van ROB, het online-
platform waarmee de aanvragen voor ingrepen aan 
leasingwagens snel een gemakkelijk kunnen worden 
goedgekeurd. g
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De resultaten van de jongste tevredenheidsenquête die door Data Services werd gevoerd, tonen aan dat de 
globale waardering van de ondervraagde bedrijven boven de 8 op 10 ligt.

32% van de ondervraagde personen verklaart zeer tevreden te zijn (scores van 9/10 of 10/10) van de waaier aan 
producten van Data Services en de geleverde kwaliteit.
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De sectie “Automotive Suppliers in Belgium” van 
FEBIAC is een business netwerk en organiseert  voor 
haar leden activiteiten en ontmoetingen die kennis 
over en inzicht in de automobiel(toelever)branche 
verhogen. Ook de promotie van onze toeleverbedrij-
ven rekent zij tot haar taak. 

Het afgelopen jaar werden de contacten met het 
senior management van de in België aanwezi-
ge automobielconstructeurs versterkt onder andere 
door referentiesprekers, seminaries en discussiefora. 
Centraal staat steeds de vraag: welke zijn de produc-
ten, industriële processen en diensten die morgen 
voor een duurzaam en rendabel bedrijvennetwerk 
zullen zorgen?
Specifieke kennisdomeinen worden behandeld in 
executive circles (EC): een beperkte groep van exe-
cutives deelt eerstehands ervaring en kennis rond 
een gemeenschappelijk thema. De EC evolueerde de 
voorbije twee jaren van het push-concept (thema’s 
worden naar de lidbedrijven geduwd) naar een pull-
concept (vanuit een concrete vraag wordt een groep 
personen en/of bedrijven bijeen gebracht). Een goed 
voorbeeld hiervan is de EC over een schaalbaar logis-
tiek platform voor sequentiële leveringen van één 
assemblagemodule naar verschillende constructeurs 
in België. De aanzet voor deze EC kwam als vervolg 
op de businessmeeting met Audi Brussels.

Businessmeeting met de directie van 
Audi Brussels in het kader van het Audi 
A1 project (mei-juni 2008)
Midden 2008 rondden de centrale aankoopdiensten 
van Audi in Ingolstadt de onderhandelingen voor de 
hoofdassemblagemodules van het toekomstige Audi 
A1-model af. De supply-chain processen en de coör-
dinatie hiervoor met de lokale spelers daarentegen 
werd aangestuurd vanuit Brussel. Het management 
van Audi Brussels vroeg ons de nodige partijen bij 
elkaar te brengen ten einde optimalisaties voor te 
stellen in het kader van de start of production (SOP) 
van het nieuwe Audi A1-model. Verdeeld over twee 
sessies, kwamen meer dan 100 bedrijven aan bod. 
Subassemblage, logistiek, verpakking en handling, 
variant- en volume-explosie zijn de belangrijkste 
domeinen waarin voorstellen geformuleerd en ook 
weerhouden zijn. 

Gezien de interesse en grote toegevoegde waarde 
zowel voor de toeleverbedrijven als voor Audi, werd 
besloten dit concept verder uit te werken naar de 
andere constructeurs in België en omringende landen.

Seminarie naar aanleiding van de fusie 
tussen Siemens VDO en Continental AG
Gastspreker: de heer Jean-Paul Cambier 
(oktober 2008) 
De heer Jean-Paul Cambier, gedelegeerd bestuurder 
van Continental Benelux NV, gaf nadere toelichting 
bij deze fusie. Aandacht ging uit naar de beweeg-
redenen van grote automotive toeleveranciers om 
partnerships aan te gaan.
Door de verticale integratie met de Siemens VDO 
technologie breidt Continental in de eerste plaats 
zijn know-how aangaande voertuigaandrijving en -
ophanging uit en bestendigt hiermee zijn toegevoeg-
de waarde voor de constructeurs. Anderzijds haalt 
Continental ook schaalvoordeel en een verbeterde 
concurrentiepositie uit de horizontale uitbreiding 
met de Siemens VDO klanten portofolio.

Discussieforum over het thema: Are 
current environmental challenges a pro-
blem or rather an opportunity for auto-
motive business? 
Gastsprekers: de heer Patrick Collignon, Production 
Unit Director, Volvo Truck USA, de heer Elmar Worms, 
Global Account manager, Audi Bosch-Rexroth AG en 
de heer Francis Singer, CEO Bosch-Rexroth BeNeLux 
(januari 2009)
In volle discussie rond CO2-uitstoot van voertuigen, 
breidt het debat zich stilaan uit naar andere bronnen van 
CO2-emissie. Tijd dus om na te gaan wat het CO2-reduc-
tiepotentieel is van onze manufacturing processen, 
inclusief logistiek, en wat hiervan de impact is op de 
toeleverbedrijven. Volvo Truck maakte van zijn nieuwe 
cabinefabriek in Oostakker alvast de eerste CO2-vrije
productie-eenheid in de automotive sector. De heer
Patrick Collignon schetste de kost- en opbrengstzijde; het 
vinden van de juiste partners en geschikte win-win oplos-
singen is de sleutel tot hun geslaagde business case.
Ook de presentaties van Bosch-Rexroth maakten duide-
lijk dat zowel het ontwerp van productie-installaties als 
juiste componentenkeuze, fundamenteel ingrijpen 
op de CO2–balans van produktieprocessen.
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Studiedag: Innovative plastics and com-
posites based concepts in the cars of 
tomorrow (november 2008) 
Doel van dit seminarie was enerzijds innovatie met 
lichtgewicht kunststoffen en composieten te stimule-
ren zowel bij OEM’s als bij toeleveranciers, anderzijds 
de onderlinge contacten te bevorderen met het oog 
op business development. Op het programma stonden 
uiteenzettingen van verschillende kunststofproducenten, 
kunststofverwerkende bedrijven en onderzoeksinstel-
lingen waaronder de KULeuven, vertegenwoordigd door 
professor Ignaas Verpoest.
Tijdens het debat werd duidelijk dat een gewichtsbe-
sparing van 100 kg door gebruik van kunststoffen en 
composieten resulteert in 1 tot 2 liter minder brandstof-
verbruik per 100 km. 1 liter brandstof betekent op zijn 
beurt ongeveer 25 g minder CO2-uitstoot per 100 km. 
Japanse onderzoekers (NEDO-project, New Energy and 
Industrial Technology Development Organization) en 
het Europese project TECABS (Technologies for Carbon 
fibre Automotive Body Structures) gaan nog een stapje 
verder dan de klassieke carrosserie-onderdelen: maak 
de volledige autobodemplaat uit koolstofvezelversterkte 
kunststof! Stof tot nadenken; wordt vervolgd...

Lunchcauserie over de business case van 
elektrische voertuigen: Will the elec-
trical car be the saviour of automotive 
industry? 
Gastspreker: de heer Georg Sticher, Practice leader, 
Boston Consulting Group (januari 2009)
Tijdens deze causerie was iedereen het er snel over eens 
dat elektrische aandrijving voor voertuigen substantieel 
bijdraagt tot het reduceren van de CO2 -uitstoot. Echter, 
brengt men de totale kosten in rekening (TCO: Total 
Cost of Ownership), dan zijn deze voertuigen voorlopig 
weinig aantrekkelijk voor de markt, zeker wanneer de 
marktprijs voor fossiele brandstoffen schommelt rond 
100$ per barrel. Enkel indien de prijs zou stijgen tot 
250$ per barrel, ontstaat een voordeel voor elektrische 
aandrijvingen.
Vooruitzichten voor 2020 geven daarom nog steeds 
voorsprong aan klassieke verbrandingsmotoren (75% 
van het totale autopark) met een weliswaar substan-
tiële aanwezigheid, in volgorde, van hybridevoertuigen 
(18%), elektrische aandrijving (3%) en hybridevoertuigen 
met range extender (klassieke verbrandingsmotor die de 
batterijen kan opladen onderweg) (3%). g
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Rij Groen
Voor het tweede jaar op rij heeft FEBIAC een grote 
imagocampagne gevoerd ter ondersteuning van de 
autobranche. De keuze viel op een campagne met 10 
korte informatieve TV-programma’s en een ondersteu-
nende website: www.rijgroen.be.
De doelstelling was om bij te dragen tot het herstellen 
of versterken van het vertrouwen van de burger in de 
automobielsector en zijn producten. Febiac wilde op 
een correcte, constructieve en kwalitatief hoogstaande 
manier tegengas tegen de anti-autostemming die de 
dag van vandaag meer en meer gemeengoed wordt. 
Op die manier werd gestalte gegeven aan het mission 
statement van Febiac: het pro-actief bijdragen aan 
een gunstig en duurzaam ondernemingsklimaat voor 
de automobiel- en tweewielersector.

Inderdaad, al jaren heeft de auto-industrie te kampen 
met zware kritiek: over de CO2-uitstoot, de uitstoot 
van fijn stof en nog veel meer. Terwijl iedereen zijn 
best doet (door energiearme elektrische toestellen te 
kopen, door traditionele lampen te vervangen door 
spaarlampen,...) zou de auto-industrie zomaar CO2
de lucht instuwen, zonder gêne. Dat is toch wat er 
leeft en wat vaak wordt beweerd. Hoog tijd, kortom, 
vonden we bij FEBIAC, om eens een blik clichés over 
de impact van de auto op het klimaat vakkundig te 
ontkrachten. Auto’s worden spectaculair veel schoner 
of ‘groener’ met elke nieuwe generatie. En in werke-
lijkheid staan constructeurs allerminst op de rem als 
het over milieu- en klimaatinnovaties gaat. 

In de tien mini-programma’s werd telkens een voor-
oordeel of misverstand aangepakt. Via straatinterviews 
werd de setting gecreeërd, en vervolgens werd op een 
bevattelijke manier de juiste informatie gecommuniceerd. 
In de Rij Groen filmpjes vroegen we Belgen naar hun 
mening over clichés en misvattingen met betrekking tot 
de impact van de auto op milieu en klimaat. Is het ver-
keer de belangrijkste oorzaak van de klimaatopwarming? 
Is een spitsuurbelasting dé oplossing voor de files? Zijn 
auto’s de grote vervuilers? Zijn onze wegen definitief 
verzadigd? Op al die vragen en nog enkele andere gaven 
we een genuanceerd en onderbouwd antwoord.

Op die manier wilde Febiac met deze campagne aan-
tonen dat de auto-industrie wel degelijk werk maakt 
van het milieu. Veel mensen zijn daar nog te weinig 
van overtuigd, zo bleek. 

De 10 infofilmpjes werden uitgezonden zowel in 
Vlaanderen als in Wallonië. En dit 10 weken lang, van 
8 november 2008 tot 10 januari 2009 in het noorden 
en van 10 november 2008 tot 18 januari 2009 in het 
zuiden van het land. In Vlaanderen werden de films in 
lus uitgezonden op 11 Vlaamse regionale zenders tus-
sen 18 uur en 9 uur. Gemiddeld kwamen ze elk 32 keer 
per dag in beeld.
Het resultaat? Een groot bereik voor de Rij Groen 
tv-campagne: 2.257.663 kijkers en een dekking van 
48,77%.

Aan de Waalse kant werd Roulez Vert uitgezonden 
op RTL-TVI en Club RTL op sleutelmomenten. Op 
maandag rond 18:25, dinsdag rond 17:30, woensdag 
12:40, vrijdag 23:55 en zondag 13:40 voor RTL-TVI. 
En op donderdag voor Club RTL rond 22:30. En dit 
10 weken lang. Op RTL-TVI en Club RTL behaalde 
Roulez Vert mooie cijfers. 1.871.796 verschillende 
kijkers van 4 jaar en ouder hebben Roulez Vert 
gezien.

Automotive Facts 
Het magazine FEBIAC Info is al jaar en dag het 
verlengstuk van de studieactiviteiten van onze fede-
ratie. Actuele dossiers en lopende acties worden erin 
toegelicht en onderbouwd. Dé blikvanger het afge-
lopen jaar was de realisatie van een bijzondere editie 
van FEBIAC Info: het themanummer ‘Automotive 
Facts’ dat in een origineel en handig bankkaart-
formaat werd verspreid tijdens het Salon. Daarin 
werd in twaalf sprekende beelden en slagzinnen de 
autobranche geschetst. Werkgelegenheid, mobiliteit, 
milieuzorg, fiscale opbrengsten, mobiliteitsvraag... 
de bijdrage van de autobranche aan de welvaart van 
onze maatschappij kwam er perfect in tot uiting. g
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