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Beste lezer,

Het jaar 2009, waarvan dit jaarverslag voor onze federatie een overzicht geeft, begon met oprechte ambities. De eerste 
schok van de financiële crisis – de ergste in meer dan 80 jaar - was verwerkt, en door de economische recessie werd het 
politieke discours vranker en ambitieuzer. Vanaf begin 2010 leefde ons land toe naar het voorzitterschap van de Europese 
Unie en daardoor ontbrak het niet aan plannen om België als politiek hart van de unie te versterken en haar ambities 
te etaleren. 

Maar het is anders gelopen. Het communautaire gekissebis verzandde in een zware twist; geen van beide partijen wilde 
een duimbreed toegeven, en met de val van de federale regering werd de impasse vrijwel compleet. Dossiers die voor 
onze automobielbranche - en voor de economie in het algemeen - van groot belang zijn om uit de crisis te geraken, 
belandden in de wachtrij. De intensiteit van het communautaire discours is inmiddels dermate hoog opgelopen dat op het 
moment dat ik dit schrijf, enkele dagen voor de verkiezingen, het er naar uit ziet dat de vorming van een nieuwe federale 
regering veel tijd en energie zal vergen en dat de toekomstige regering sowieso voorrang zal geven aan het zoeken naar 
oplossingen voor de communautaire problemen van ons land. Die lijken de politici immers nog meer te beroeren dan de 
burgers van dit land.

In tussentijd staat de automobielbranche niet stil natuurlijk. Meerdere actoren en marktsegmenten vechten nog steeds 
om te overleven, en ook de groene revolutie die de autosector doormaakt, vraagt om omkadering, om incentives, om 
toekomstvisie. Alvast in het dossier van de elektrische voertuigen lijkt ons land niet mee te zijn met de kop van het 
peloton. Vandaag wordt duidelijk dat sommige automerken België links zullen laten liggen wanneer zij heel binnenkort 
hun eerste elektrische voertuigen lanceren: de nodige omkadering om deze voertuigen succesvol te maken, ontbreekt 
eenvoudigweg. Dat is meer dan jammer.

Het is slechts één voorbeeld van wat naar onze mening een gebrek aan visie, aan durf en aan ambitie is. Tussen de lijnen 
van dit jaarverslag leest u nog wel meer voorbeelden van dossiers die blokkeren. Dat maakt er ons werk als automobiel-
federatie niet makkelijker op, maar tegelijk motiveert het ons om, ten dienste van onze leden, te blijven vechten voor onze 
mobiliteit en voor het welzijn van ons land. Ik verwijs graag naar de uitstekende studie over de verbeteropties voor het 
mobiliteitsbeleid die de K.U. Leuven in opdracht van TOURING en FEBIAC heeft gerealiseerd.  Het is een goed voorbeeld 
van hoe onze federatie, die dit jaar haar 110e verjaardag viert, zich consequent positioneert als een betrouwbare partner 
van de diverse beleidsniveaus in dit land en hoe wij mee pistes en oplossingen aanbrengen die onze mobiliteit en onze 
mobiliteitsindustrie duurzaam maken.  

 

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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De algemene economische situatie en de 
perspectieven voor 2010
Tijdens het tweede semester van 2009 knoopte de 
Belgische economie opnieuw bij een positieve trimester-
groei (0,6 % gemiddeld) aan. Dat was te danken aan de 
herleving van de uitvoer en aan de tragere afbouw van de 
voorraden. In navolging van de internationale conjunctuur 
zou de groei van de uitvoer in de loop van 2010 tijdelijk 
wel vertragen. Bovendien zou de groei van de binnen-
landse vraag beperkt blijven, zodat men in 2010 een groei 
van ongeveer 1,4 % van het BBP in 2010 verwacht. 
Tijdens de krachtige internationale recessie kende de 
Belgische uitvoer een sterke daling. Hoewel er in het 
tweede semester van 2009 een lichte herleving was, is 
de uitvoer over heel 2009 met bijna 11 % gedaald. In 
2010 zou de jaarlijkse groei van de uitvoer, dankzij het 
gunstige uitgangspunt, hoger zijn (4,7 %).
In 2009 lag de indexering van de lonen en de sociale 
toelagen flink hoger dan de inflatie. Dat element heeft 
samen met een tijdelijke daling van de directe belas-
ting geleid tot een toename met 2,8 % van het reëel 
beschikbare inkomen. En dat ondanks de daling van de 
werkgelegenheid en van de andere bestanddelen van het 
inkomen. In 2010 zou het reëel beschikbare inkomen met 
0,3 % dalen omdat de inflatie versnelt en het effect van 
een nieuwe golf ontslagen voelbaar wordt. 
Het uitbreken van de bankencrisis en de waardeda-
ling van het patrimonium van de gezinnen heeft vanaf 
het vierde trimester 2008 het consumentenvertrouwen 
ondermijnd, met als gevolg dat de consumptie door 
de particulieren ingestort is. In de loop van het tweede 
semester 2009 heeft de vertrouwensindex zich hersteld 
en zijn de consumptie-uitgaven weer lichtjes gestegen. 
Toch is de consumptie door de particulieren het voorbije 
jaar met 1,6 % gedaald. Sinds half 2008 hebben de 
bedrijven hun investeringen fors teruggeschroefd. In 
2009 zijn de investeringen gemiddeld met 6 % gedaald. 
Tijdens het eerste trimester van 2009 bereikte de bezet-
tingsgraad van de industriële productiecapaciteit een 
historisch dieptepunt (70 %). En ook al brengt de 
voorzichtige economische heropleving die ondertussen 
vastgesteld werd, daar enige wijziging in, toch blijft 
de bezettingsgraad bijzonder laag. De daling van de 
winsten en de strenge kredietvoorwaarden wegen op 
de heropleving van de investeringen. De zwakke groei 
van de investeringen die men voor het tweede semester 
2010 verwacht, zal de daling van 2009 niet kunnen 
compenseren. Bijgevolg zullen de investeringen, over 

het hele jaar genomen, opnieuw een daling kennen 
(-1,2 %). Pas vanaf 2011 zou de jaarlijkse groei weer 
positief worden. 
De binnenlandse werkgelegenheid is in 2009 met 
23.200 eenheden gedaald en in 2010 zouden nog eens 
46.100 banen verdwijnen. De geharmoniseerde werk-
loosheidcijfers (definitie van Eurostat) zouden van 7,9 % 
in 2009 tot 8,6 % in 2010 stijgen. 
De inflatie, berekend op basis van de nationale index 
van de consumptieprijzen, zou in 2010 1,6 % stijgen als 
gevolg van de prijsstijging van de petroleumproducten. 

De automarkt in 2009
De verkoop van nieuwe auto’s kende in 2009 een daling 
met 11,5 %. Dat cijfer ligt dicht bij de minst negatieve 
prognoses die ongeveer een jaar geleden naar voren 
werden geschoven (van -10 tot -20 %). Na het recordjaar 
2008 en rekening houdend met de economische impact 
van de crisis is dat een eerbaar resultaat. In 2009 werden 
er 476.194 nieuwe auto’s ingeschreven, zodat dat jaar 
nog tot de top 10 van de beste jaren behoort. En dat 
ondanks de afwezigheid van steunmaatregelen, zoals de 
schrootpremie, die in de meeste andere Europese landen 
wel genomen werden.
Tijdens de laatste maanden van 2009 kende de markt een 
geleidelijk herstel wat als een goed voorteken voor 2010 
beschouwd kan worden. Tijdens de eerste drie maanden 
van 2010 was die heropleving trouwens al te merken. 
Door het grote aantal dieselauto’s ligt het gemid-
delde brandstofverbruik van de nieuw verkochte auto’s in 
België het laagst van heel Europa. De gemiddelde CO2-
uitstoot bedraagt 141 g/km, dat is bijna 6 gram minder 
dan in 2008 (of -3,8 %). 
De markt voor occasieauto’s kende in 2009 wel een groei 
van 645.024 stuks in 2008 tot 673.371 stuks in 2009, 
dat is een stijging met 4 %. 
Bij de 203.460 nieuwe auto’s die op naam van een 
BTW-plichtige ingeschreven werden, stonden er 92.035 
of 45 % op naam van een leasingbedrijf (in 2008 was 
dat nog 49,9 %). Die voertuigen vertegenwoordigen dus 
19,3 % van het totaal aantal inschrijvingen van nieuwe 
voertuigen in België.
85.640 auto’s werden ingeschreven op naam van een 
ander bedrijf dan een leasingbedrijf (resp. 42,1 % van de 
inschrijvingen op naam van een bedrijf en 18 % van het 
totaal). De 25.785 overige auto’s werden ingeschreven 
op naam van een zelfstandige (12,7 % van de bedrijfsin-
schrijvingen en 5,4 % van het totaal).

De markt van de nieuwe personenauto’s 
in 2009

De markt van de nieuwe personenauto’s in 200904
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De markt van de nieuwe personenauto’s in 2009
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•  Inschrijvingen van nieuwe personenauto’s per segment

Bron: FEBIAC

 Inschrijvingen van nieuwe personenauto’s per brandstoftype•

Verwachtingen voor 2010
De heropleving van de automarkt is een goede zaak en 
hangt ontegensprekelijk samen met het succes van het 
Autosalon. Dat het jaar een wat aarzelend begin kende, 
is volgens ons te wijten aan het feit dat de meeste auto-

merken zich de voorbije maanden voorzichtig opgesteld 
hadden en meer bepaald hun voorraden afgebouwd had-
den. Op langere termijn verwachten we dat de automarkt 
in 2010 iets groter zal zijn dan die van 2009 met een 
totaal van ongeveer 480.000 nieuwe inschrijvingen. 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

2009 116.702 24,5% 358.412 75,3% 294 0,1% 786 476.194

Bron: FEBIAC

SEGMENT 2007 % 2008 % 2009 %       
                 
Kleine stadsauto’s 15.552 3,0% 21.996 4,1% 28.586 6,0% 
Kleine polyvalente auto’s 46.444 8,8% 37.695 7,0% 27.452 5,8% 
Kleine gezinsauto’s 133.928 25,5% 141.379 26,4% 129.876 27,3% ➚
Middelgrote gezinsauto’s 38.269 7,3% 34.886 6,5% 24.083 5,1% 
Grote gezinsauto’s 16.441 3,1% 18.896 3,5% 22.326 4,7% 
Limousines 6.481 1,2% 5.270 1,0% 4.142 0,9% 
Kleine breaks 33.853 6,5% 40.469 7,6% 38.410 8,1% 
Middelgrote breaks  36.205 6,9% 43.394 8,1% 38.072 8,0% 
Grote breaks 24.841 4,7% 24.857 4,6% 20.792 4,4% 
Coupés 7.365 1,4% 8.540 1,6% 9.689 2,0% 
Cabrio’s 13.084 2,5% 11.867 2,2% 9.048 1,9% 
Roadsters 2.203 0,4% 1.770 0,3% 1.457 0,3% -
Sportwagens 1.929 0,4% 1.913 0,4% 1.463 0,3% 
Kleine volumewagens 10.146 1,9% 8.527 1,6% 9.223 1,9% 
Middelgrote volumewagens 51.396 9,8% 43.744 8,2% 32.737 6,9% 
Grote volumewagens 39.909 7,6% 41.457 7,7% 30.757 6,5% 
Combi 5.396 1,0% 5.513 1,0% 3.997 0,8% �
Terreinwagens 41.019 7,8% 43.552 8,1% 43.832 9,2% 
Onbepaald 334 0,1% 222 0,0% 252 0,1% -
TOTAAL 524.795 100,0% 535.947 100,0% 476.194 100,0% -  
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De markt van de bedrijfsvoertuigen 
in 2009

De vraag naar zware vrachtwagens is in 2009 met de 
helft gedaald! 
Sinds half 2008 is de vraag naar nieuwe bedrijfsvoertui-
gen constant gedaald en over heel 2009 waren er 48% 
minder inschrijvingen dan het jaar voordien. De Europese 
constructeurs denken nu dat ze de bodem bereikt hebben, 
hoewel de heropleving nog op zich laat wachten.

Economische situatie  
De recessie die de sector van de zware bedrijfsvoertuigen 
meemaakt, is in meer dan één zin uitzonderlijk:

Het gaat om de ergste recessie die deze sector ooit 
gekend heeft: dit is geen ‘normale cyclus’ meer.
Elk teken van een eventuele heropleving blijft uit.
De recessie treft alle markten, zonder uitzondering, in 
alle Europese landen.
Bovendien zullen de voertuigkosten stijgen door de 
technologische voorschriften (Euro VI) en door de 
operationele belastingen op het vervoer (LkW Maut, 
eurovignet).

De bedrijfsvoertuigen zijn uitrustingsgoederen: de 
economische en financiële crisis heeft de transportac-
tiviteiten sterk doen dalen en dus ook de vraag naar 
bedrijfsvoertuigen. Bovendien moeten de voertuigen 
gefinancierd worden, terwijl de minder vlotte kre-
dietverlening de financieringsmogelijkheden van de 
vervoersbedrijven beperkt. 

De constructeurs hebben verschillende maatregelen 
genomen om de productieniveaus aan te passen, 
maar de druk om de tewerkstelling in stand te hou-
den, begint heel sterk te worden. 
Belangrijk om weten is dat de productie van bedrijfs-
voertuigen een belangrijk onderdeel van de Europese 
auto-industrie vormt. Die sector stelt – direct en 
indirect – ongeveer 1,5 miljoen mensen tewerk. 
Daarnaast stelt zich ook een ander probleem: de 
instandhouding van de investeringen om de ver-
keersveiligheid te verhogen en de emissies te vermin-
deren. De vereisten van de Euronorm VI die eraan 
komt, vergen op zich al een onmiddellijke investering 
van 6,8 miljard euro.

Ook in België is de markt er in de loop van de 2 
voorbije jaren sterk op achteruit gegaan. De grafiek 
maakt heel duidelijk welke impact de economische 
crisis op de inschrijvingen van bedrijfsvoertuigen 
heeft gehad. Terwijl de inschrijvingen van zware 

•

•
•

•

vrachtwagens gewoonlijk pas met een zekere vertra-
ging op een inkrimping van de economie reageren, was 
het effect van de recessie in 2008 en 2009 onmiddellijk 
te merken.

De lichte bedrijfsvoertuigen   
Lichte bedrijfsvoertuigen zijn onmisbare schakels in de 
industriële en commerciële ketting die het wegvervoer 
vormt. De markt van deze voertuigen zegt dan ook veel 
over de economische situatie van een land.
De diversiteit aan bedrijfsvoertuigen staat toe om een 
antwoord te bieden aan de specifieke noden van de 
diverse beroepen en economische sectoren. 
Zodoende is de markt van lichte bedrijfsvoertuigen op 
zijn beurt sterk gekrompen in 2009, zonder echter een 
dieptepunt te bereiken zoals in het segment van de zware 
voertuigen. Maar hoe dan ook is geen van alle aan de 
crisis ontsnapt. 
In dat opzicht bleef in België de schade nog min of 
meer beperkt, met een daling van 20,7% in 2009. En, 
in tegenstelling tot de markt van zware voertuigen, laat 
een opleving zich reeds gevoelen. Die opleving van de 
markt is de eerste maanden van 2010 weliswaar nog 
beperkt. g
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De markt van de bedrijfsvoertuigen in 2009
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 Vans < 3,5T Trucks 3,5 < 16T Trucks >= 16T

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

 2009 1.375.856 51.250 77.363 2.156 160.088 6.202
 2008 1.978.743 64.639 116.111 2.472 309.475 9.634

 2009/2008 -30,5% -20,7% -33,4% -12,8% -48,3% -35,6%

 Q1-2010 358.020 15.197 17.561 654 34.322 1.552
 Q1-2009 371.702 15.647 20.221 704 49.703 2.411
 
 Q1-2010/Q1-2009 -3,7% -2,9% -13,2% -7,1% -30,9% -35,6%
 
  

 • 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 1995-2009 
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De motormarkt in 2009

Na 2 absolute recordjaren, 2007 & 2008, met meer 
dan 30.000 inschrijvingen, moeten de gemotoriseer-
de tweewielers in 2009 en in navolging van de alge-
mene economische conjunctuur, ook enigszins gas 
terugnemen. Ondanks een terugval met 8,6% scoren 
we met 27.496 eenheden nog het derde beste resul-
taat ooit. Van de 3 categorieën die de motormarkt 
uitmaken, namelijk de twee-, drie- en vierwielige 
gemotoriseerde ‘motoren’,  wegen de driewielers het 
minst zwaar maar met 194 inschrijvingen in 2009 is 
het de enige categorie die stijgt. Na de verdubbe-
ling van vorig jaar, gaat de stijging dit jaar verder 
met een stijging van 65%. Beide nieuwe modellen, 
Can-Am Spyder en de Piaggio LT, zijn duidelijk nog 
niet aan het einde van hun potentieel ondanks de 
wettelijke beperking die lichte trikes de toegang tot 
de snelwegen ontzegt. Om deze lacune in de wet 
weg te werken heeft FEBIAC intensief samengewerkt 
met het kabinet van de staatsecretaris van mobiliteit 
om een Koninklijk Besluit goed te laten keuren waar 
deze anomalie weggewerkt wordt.

De sterke terugval die de 4-wielers, quads en bug-
gy’s, gekend hebben in 2008 is nog niet ten einde, 
integendeel. We noteren een achteruitgang met 40%. 
Dit betekent dat ten opzichte van het topjaar 2006 de 
markt bijna tot de helft gekrompen is. Deze terugval 
kent zijn oorzaak niet alleen in de moeilijk economisch 
situatie waar de vrijetijdsproducten de hardste klappen 
krijgen, maar heeft vooral te maken met de negatieve 
berichtgeving waar locale besturen ondoordachte en  
verbodsbepalingen ten overstaan van de 4 wielers geno-
men hebben Het imago van quads en de quadrijders is 
daardoor dramatisch afgegleden. Deze negatieve percep-
tie wordt gevoed door verschillende zaken die algauw als 
algemene waarheden werden beschouwd:

Het onverantwoorde en gevaarlijke rijgedrag in de 
steden;
Quadrijders springen soms respectloos om met andere 
gebruikers van de natuur zoals wandelaars, ruiters, 
jagers enz.;
Quads zouden de natuurlijke habitat, fauna en flora 
schaden;
Quads maken onaanvaardbaar veel lawaai. 

Kortom: De perceptie heerst dat alle quads overlast ver-
oorzaken voor bewoners en toeristen. Het is logisch dat 
locale besturen hiervoor gevoelig zijn. 

FEBIAC is ook niet blind voor deze vaak terechte ver-
zuchtingen. Daarom hebben we gekozen voor de vlucht 
vooruit en hebben we een gedragscode voor quad rijders 
opgesteld: “Echte quadrijders verdienen een stem-
pel “Responsible Quad Rider, ride with respect!” De 
bedoeling van deze campagne, gebouwd rond het woord 
respect, is quadrijders te wijzen op hun verantwoordelijk-
heid. Respect betonen voor jezelf en anderen; respect in 
de natuur; respect in de stad en respect in het verkeer. 
Daarvoor werd geopteerd voor affiches en hangers met 
dezelfde boodschap. Samen met alle stakeholders willen 
we dan ook, in een positieve sfeer dit (vermeende of reële) 
probleem ten gronde aanpakken. We doen dan ook een 
oproep aan alle politieke partijen, openbare besturen en 
overheden om constructief naar oplossingen te zoeken.

Merken top-10 in 2009
Vooral de Japanse constructeurs hebben het moeilijk 
gehad in 2009. Honda verliest 15%, Yamaha 13% 
en Suzuki zelfs 31%. Enkel Kawasaki kan de schade 
beperken tot -7%. Honda blijft, ondanks zijn verlies wel 
nummer één met een marktaandeel van 13,1%. Yamaha 
behoudt met 12.9% nipt de tweede plaats en voelt meer 
en meer de hete adem van Piaggio (12,6%) in de nek dat 
niet minder dan 21% vooruit gaat. Ondanks de afwezig-
heid in de scootermarkt en de lichte motoren moet BMW 
slechts 7% inleveren en klimt een plaats ten koste van 
Suzuki. De Taiwanese constructeur SYM ziet zijn groei 
van 9,6% beloont met een 7de plaats ten nadele van 
Kawasaki dat het wel zonder lichte motoren of scooters 
doet. Harley kent voor het eerst sinds lang ook een ste-
vige terugval maar behoudt wel zijn 8ste plaats. KTM is 
een stevige stijger met meer dan 15% en verdringt zo 
Ducati van de 10de plaats.

De trends in 2009: al mobiliteit wat de 
klok slaat
De trend van de laatste jaren zet zich verder door: het 
zijn de lichte motoren die de markt redden. Voor het 
eerst steken de lichte motoren en scooters van minder 
dan 500cc de zwaardere segmenten voorbij. In 2001 
bestond 76% van de markt nog uit modellen zwaarder 
dan 500cc, vandaag is dat minder dan de helft, namelijk 
47%! 
Het is duidelijk dat het redelijk goede resultaat van 
de gemotoriseerde tweewielers vooral te danken is 
aan de zogenaamde mobiliteitssegmenten: scooters 
en 125cc motoren. Deze blijven jaar na jaar in belang 
toenemen. 1/3de van alle inschrijvingen zijn nu al 
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125cc modellen en voor het 2de jaar op rij wordt de 
1ste plaats bij de inschrijvingen, met een marktaan-
deel van 23%, ingenomen door de 125cc scooters. 
Tellen we bij het 125cc segment de maxiscooters bij 
dan vertegenwoordigen deze segmenten met 44% 
bijna de helft van alle inschrijvingen. Het betreft 
vooral nieuwe klanten die voor een tweewieler opte-
ren om hun individuele mobiliteit te verzekeren. Het 
zijn ook meestal veelrijders die niet alleen tijdens de 
zomermaanden rijden maar het hele jaar door reke-
nen op hun trouwe tweewieler.
Om beter in te spelen op deze vorm van individuele 
mobiliteit heeft FEBIAC dit jaar een aantal cam-
pagnes gevoerd rond het thema mobiliteit met de 
slogan: “Terwijl U dit leest ... ben ik al thuis!”. Het 
is een strakke, duidelijke boodschap, met een origi-
nele leuke slagzin:  “smile while driving” Ze werden 
dan ook gevoerd daar waar onze doelgroep zich 
bevindt: in het verkeer. De affiches werden namelijk 
in full color uitgevoerd op het achterpaneel van 110 
vrachtwagens, een combinatie van 4 nationale vloten 
om een goede geografische spreiding te verzekeren. 
Onze campagne was zo succesvol dat ze ook door 
de algemene media opgepikt werd waarbij we via de 
algemene pers, via radio en TV nogmaals onze bood-
schap hebben kunnen brengen.

www.moto.be
www.moto.be is een splinternieuwe blog, een algemeen 
platform voor alle motorrijders, motor-, scooter- en 
motorsportliefhebbers; kortom voor iedereen die geïn-
teresseerd is in de wonderlijke wereld van de gemoto-
riseerde tweewieler. www.moto.be is in de eerste plaats 
een communicatiemiddel voor alle motor- en scooter-
rijders, motorliefhebbers, motororganisaties, over alle 
grenzen van merken heen, een webstek waar alle aspec-
ten van het motorrijden aan bod komen. Wie inschrijft 
op de website krijgt een “Ik geraak overal door”-sleu-
telhanger. Zeg maar een lidkaart, en daarmee geraak je 
inderdaad “overal door”. Ingeschreven leden krijgen niet 
alleen regelmatig een newsletter in hun mailbox, ze zul-
len ook genieten van voordelen. Met moto.be is het de 
bedoeling een gemeenschap te creëren met de motor 
als centraal interessepunt. Hoe groter die community 
wordt, hoe meer voordelen, kortingen op producten en 
evenementen we kunnen bedingen. Kortom, hoe meer 
moto.be bloggers, hoe meer motorplezier.
Op www.moto.be vind je natuurlijk ook een uitgebreid 
informatief luik waarin alle aspecten van het motorrij-
den uitgebreid worden doorgelicht. Met de toenemende 
vraag naar individuele mobiliteit zijn we er immers van 
overtuigd dat de motor of scooter meer en meer een 
volwaardig alternatief wordt voor de auto. g 
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In ons land werden vorig jaar bijna 100 miljard km 
afgelegd op onze wegen. Het verkeersvolume blijft 
sinds 2007 ter plaatse trappelen, wat allicht te maken 
heeft met de economische crisis. (zie tabel 1).
Ook het jaarlijks aantal gereden km per auto daalde 
in 2009 tot net onder 15.000 km. Dit werd enigs-
zins gecompenseerd door de groei van het autopark 
(zie tabel 2): dat klom tot 5,16 miljoen eenheden 
(+1,4%), terwijl het zware vrachtwagenpark kromp 
tot 151.000 eenheden (-1,5%), aangewakkerd door 
de economische crisis. De grootste stijgers blijven al 
enkele jaren de lichte bedrijfsvoertuigen (+2,6%) en 
vooral de motorfietsen (+4,2%). 

Autoverkeer maakt 78% van het gemotoriseerde 
verkeer uit, vrachtverkeeer bijna 20%. De rest komt 
voornamelijk voor rekening van motorfietsen (1,3%), 
autobussen en -cars (0,8%). De autosnelwegen, in 
lengte goed voor amper 1% van het totale wegennet, 
verwerken 36,5% van het totale verkeer; de andere 
hoofdwegen –die 8% uitmaken van het wegennet– 
nemen 41% van het verkeer voor hun rekening; ruim 
90% van ons wegennet bestaat uit gemeentewegen 
die 22,5% van het verkeer verwerken. 

Het verkeer veroorzaakt heel wat emissies. Om de 
doelstellingen inzake CO2 en luchtkwaliteit  sneller 
te bereiken, moet een groene autofiscaliteit de trends 
naar efficiëntere verbrandingsmotoren, alternatieve 
brandstoffen en electrificatie van de auto versterken, 
maar vooral de meest vervuilende voertuigen snel-
ler uit het verkeer krijgen: hun aandeel in de totale 
emissies is proportioneel veel hoger. 

Ook moet de overheid in haar hoedanigheid als 
wegbeheerder en in het licht van groener én veiliger 
vervoer, investeren in een kwalitatief wegennet, de 
beschikbare wegcapacitiet optimaal benutten en de 
congestie beter onder controle krijgen. Stop&go-
verkeer jaagt de voertuigemissies immers flink de 
hoogte in, hetgeen de intrinsieke milieuprestaties 
van moderne voertuigtechnologie deels ongedaan 
maakt. 
   
FEBIAC heeft hiertoe het afgelopen boekjaar bijge-
dragen via enkele projecten. Er werd een mobiliteit-
studie afgerond en voorgesteld, anderzijds werd een 
conferentie georganiseerd rond emissiearme voertui-
gen. Ze staan hierna samengevat.

1) 2e editie van de "European Automotive Forum"een 
schot in de roos (14/01/2010)
Het afgelopen boekjaar groeide de politieke en publieke 
belangstelling voor emissiearme voertuigen fors. Waar 
de aandacht voordien eerder ging naar voertuigen op 
alternatieve brandstoffen, gaat ze nu eerder naar elektri-
sche voertuigen, en vooral naar de vraag wanneer deze 
voertuigen op de markt zouden komen. Daarom wijdde 
FEBIAC haar 2e European Automotive Forum aan het 
thema: “Low Emission Cars: Turning the hype into reality 
in the EU”. EAF2010 werd gehouden tijdens het voorbije 
Autosalon en was een invulling van het Salonthema: 
“Onderweg naar morgen”.
Op 14 januari jl. kwamen ruim 200 politieke en economi-
sche beleidsmakers samen in Brussels Expo om een stand 
van zaken te krijgen over het onderzoek, de ontwikke-
ling en vermarkting van emissiearme wagens in Europa. 
EAF2010 had 4 concrete projecten op het programma 
die in enkele lidstaten lopen om meer emissiearme voer-
tuigen op de markt te brengen: E85-auto’s in Zweden, 
elektrische voertuigen in Frankrijk, waterstoftanken in 
Duitsland en de hybridisering van automarkten. EAF2010 
sloot af met een debat tussen vertegenwoordigers van 
de Europese Commissie, de automobiel-, brandstof- en 
elektriciteitsindustrieën over 
de nood aan brandstof- en technologienormen, R&D-
fondsen en partnerschappen op Europees niveau.
Kortom, op EAF2010 kon men de laatste nieuwtjes van 
de sector vernemen en met Europese beleidsmakers, ver-
tegenwoordigers van de lidstaten en automotive decision 
makers van gedachten te wisselen. Tegelijk kon men de 
recentste automobielproducten en -innovaties ontdek-
ken op het Autosalon. Een formule die voor herhaling 
vatbaar is op het Autosalon in 2012. 
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Vertegenwoordigers van de automobiel-, elektriciteits- en 
brandstofseoren in debat m de Europe Commiie
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Auto
Autobus 

& autocarMoto

Park voor vrachtvervoer over de weg

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
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
2009* 5.160.257 400.490 16.005 0 5.576752 576.127 62.229 41.972 47.000 727.328 280.521 6.584.601 
2009/2008 1,4% 3,4% 2,3%  1,5% 3,3% -1,5% 1,1% 0,8% 2,6% 2,0% 1,6%
2009/2000 10,9% 38,8% 9,2%  10,9% 40,5% -7,7% 4,3% 6,2% 29,1% 13,3% 12,8%
2009/1990 34,0% 190,3% 3,1%  39,1% 144,5% -20,5% 20,9% 24,5% 88,3% 33,6% 43,0%

Totale parkTrekkers
Andere

voertuigenSubtotaal
Van

<=3,5ton
Truck

3,5-16ton
Truck

>=16ton Subtotaal

Park voor personenvervoer over de weg

Δ
Δ
Δ

2) Voorstelling K.U. LEUVEN-studie "10 verbeter-
opties naar een performant en duurzaam trans-
portsysteem voor België" 
In de herfst van 2009 werd op een persconferentie de 
studie voorgesteld die de K.U. Leuven in opdracht van 
FEBIAC en Touring heeft gevoerd. De studie bracht 
een tiental problemen in kaart waarmee ons wegennet 
kampt. Deze werden uitvoerig geanalyseerd, waarna 
oplossingen werden uitgewerkt en hun kosten en 
baten geschat in termen van verkeersdoorstroming, 
tijdwinst, filelengte, uitstoot van polluenten en van CO2. 
Volgende aspecten kwamen aan bod: 1) Structuur van 
het wegennet 2) Afstemming tussen functie en vorm-
geving van een weg 3) Homogene en geloofwaardige 
snelheidslimieten 4) Verkeerslichten 5) Wegenwerken 
6) Vrije busstroken 7) Inrichting van kruispunten 8) 
Incident management 9) Dynamisch verkeersbeheer 10) 
Verkeersafwikkeling op snelwegen. De studie werd na de 
vorming van de nieuwe gewestregeringen en de regeer-

akkoorden eveneens uitvoerig toegelicht bij de kersverse 
mobiliteitsministers en/of hun kabinet. De studie kreeg 
behoorlijk wat media-aandacht door de herkenbaarheid 
van de geschetste problemen en de eenvoud van som-
mige oplossingen. De studie werd en wordt nog regelmatig 
gebruikt om parlementaire vragen te documenteren in de 
bevoegde commissies van de federale en gewestparlemen-
ten. De voorlopig grootste verdienste van de studie is dat 
het Vlaams gewest inmiddels een project is opgestart om 
de verkeerslichtenregeling op enkele grote kruispunten 
te analyseren, te evalueren en desgevallend bij te stellen. 
Hierdoor kan de doorstroming, wachttijden en emissies van 
het verkeer ter plaatse fors verbeteren. De studie, evenals 
een samenvatting, zijn terug te vinden op: 

http://www.febiac.be/public/pressreleasesaspx?ID=687&lang=NL
De presentaties van de sprekers en foto’s van beide 
EAF-conferenties zijn beschikbaar op: 
www.automotiveforum.eu g

Minibus

* Sinds 2008 worden minibussen beschouwd als auto’s en bijgevolg in de kolom ‘Auto’ opgenomen       

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer, FEBIAC

 • Tabel 1: Evolutie en verdeling van de verkeersvolumes per wegtype en per voertuigtype (x 1.000.000 voertuig-km)
 

Relatief aandeel per wegtype Relatief aandeel per voertuigtype

Jaar
Aantal
vtg-km

Autosnel-
wegen

Overige
hoofdwegen

Gemeente-
wegen

Totaal Auto
Bestel-
wagen

Vracht-
wagen 

en trekker

Motor-
fiets

Autocar en 
bus

Totaal

2000 90,03 33,9% 42,9% 23,2% 100% 80,5% 8,4% 9,3% 1,1% 0,7% 100%

2005 94,94 34,9% 42,2% 22,9% 100% 78,5% 9,9% 9,6% 1,3% 0,8% 100%

2006 96,42 35,4% 41,8% 22,8% 100% 78,0% 10,2% 9,7% 1,3% 0,8% 100%

2007 98,79 36,3% 41,2% 22,5% 100% 77,6% 10,5% 9,8% 1,3% 0,8% 100%

2008 97,46 36,6% 41,0% 22,5% 100% 78,5% 10,1% 9,2% 1,3% 0,8% 100%

2009 98,23 36,5% 41,0% 22,5% 100% 78,2% 10,2% 9,4% 1,3% 0,8% 100%

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer; bewerking: FEBIAC

 • Tabel 1: Evolutie en samenstelling van het Belgische voertuigenpark (1990-2009)
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Hoewel in 2009 de financiële crisis volop woedde in 
de automobielsector, weerhield dit de gewestelijke 
en Europese overheden er niet van om op milieuvlak 
meerdere zeer ambitieuze agenda’s na te streven. 

CO2
Op 28 oktober 2009 diende de Europese Commissie haar 
voorstel in om de CO2-uitstoot van lichte bedrijfsvoertui-
gen te beperken. Het voorstel van de Comissie leek zich 
vooral te baseren op het compromis dat bereikt werd in 
de vroegere discussies over de CO2-limiet voor personen-
wagens, namelijk een gefaseerde invoering van de norm, 
en een curve gebaseerd op de massa van het voertuig. De 
markt voor bedrijfsvoertuigen is echter niet te vergelijken 
met de markt voor personenwagens, en het voorstel van 
de Commissie bevat enkele belangrijke elementen die 
onaanvaardbaar zijn voor de industrie, die het water al 
aan de lippen voelt door de economische crisis. Zo zou 
de norm van 175g/km volgens het Commissievoorstel al 
ingevoerd worden tussen 2014 en 2016, wat een com-
pleet onrealistische lead-time geeft voor de industrie, en 
wordt een lange termijn doelstelling van 135g/km voor-
opgesteld in 2020, zonder een grondige kosten-baten 
analyse. FEBIAC zal, als Belgische vertegenwoordiger van 
ACEA, blijven trachten deze wetgeving in de juiste banen 
te leiden, zodat een significante vermindering van de 
uitstoot kan worden bekomen zonder onverantwoorde 
kosten voor de industrie

Recyclage
De cijfers van FEBELAUTO, het beheersorganisme voor 
de afgedankte voertuigen, tonen dankzij de nieuwe 
berekeningsmethode ontwikkeld door OVAM aan dat in 
België in 2009 89% van het materiaal van voertuigen 
gerecycleerd of energetisch gevaloriseerd werd. Daarmee 
behoort ons land tot de absolute top van Europa wat 
betreft de recyclage van voertuigen. Toch achten de 
gewestelijke overheden het nog steeds noodzakelijk om 
extra eisen op te leggen aan de autorecyclagesector. 
Op 1 juli 2009 liep de oude milieubeleidsovereenkomst 
(MBO) van FEBELAUTO ten einde. De onderhandelin-
gen voor de nieuwe milieubeleidsovereenkomst verlie-
pen zeer moeizaam, voornamelijk door nieuwe verplich-
tingen betreffende banden, olie en batterijen van eerste 
montage. Deze worden in de nieuwe overeenkomst niet 
enkel gezien als een deel van het afgedankt voertuig, 
maar ook als afzonderlijke stromen, wat extra verplich-
tingen met zich mee brengt betreffende de verwerking 
en rapportering. 

De nieuwe MBO biedt een antwoord op deze verplich-
tingen, waarbij voor de olie en batterijen zal worden 
aangesloten bij VALORLUB en Recybat/BEBAT, de 
beheersorganismen voor deze stromen. Voor de ban-
den van personenwagens en lichte vrachtvoertuigen 
werd een eigen systeem ontwikkeld, waarbij de banden 
gratis zullen worden opgehaald bij de erkende centra 
door een door FEBELAUTO aangeduide operator. Op 
19 januari 2010 werd op het Autosalon, tijdens een 
druk bijgewoonde persconferentie, een princiepsak-
koord ondertekend met de 3 gewesten over de tekst van 
de nieuwe milieubeleidsovereenkomst. 

Elektrische voertuigen
De interesse voor elektrische voertuigen, zowel van 
de consument als van verschillende automerken, nam 
in 2009 plots weer sterk toe. FEBIAC heeft hier dan 
ook op ingespeeld door op het salon een testpiste 
te voorzien, waar het publiek kennis kon maken 
met deze technologie, een mogelijkheid waar gretig 
gebruik van werd gemaakt.
Op 19 februari 2010 kwam ook de eerste vergadering 
van de FEBIAC werkgroep elektrische voertuigen samen. 
Deze werkgroep werd door FEBIAC opgericht met als 
doel om een platform te bieden waar de importeurs 
over de verschillende thema’s binnen het dossier elek-
trische voertuigen kunnen discussiëren. g
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Vlaams milieuminister Schauvliege en vertegenwoordigers van de Waalse en Bruelse milieuministers ondertekenen h princieps-
akkoord over een nieuwe milieubeleidsovereenkomst inzake afgedankte voertuigen. 

 • Evolutie van de CO2-emissies door nieuwe personenwagens in België
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In 2009 nog altijd geen ‘groene’ fiscaliteit 
in België!
De snelle toename van onsamenhangende en uiteenlo-
pende fiscale maatregelen, zowel op federaal als regionaal 
niveau, brengt de consument en de markt in de war, 
zonder een algemene oplossing te bieden. Om die reden 
pleit FEBIAC al verscheidene jaren voor een grondige her-
ziening van de autofiscaliteit. Het is de bedoeling om die 
‘groener’ te maken door ze op milieunormen te baseren: 
de EURO-normen voor wat de uitstoot van vervuilende 
stoffen betreft (kooloxides, stikstofoxides, deeltjes) en de 
CO2-emissies voor wat het broeikaseffect betreft.

Met dat doel voor ogen hebben we de verschillende 
overheden van ons land nog maar eens een reeks 
van voorstellen overgemaakt. Die zijn echter jammer 
genoeg tot nu toe dode letter gebleven. In België is er 
al evenmin sprake van de ‘schrootpremie’ die tijdens 
deze crisisperiode in de meeste Europese landen wel 
ingevoerd is.

Ondertussen moet de sector zich tevreden stellen met 
een allegaartje zogezegd ‘groene’ materialen die op 
federaal en regionaal niveau ingevoerd worden.
Hieronder nemen we een overzicht en tegelijk een 
beoordeling van die maatregelen op.

Federaal niveau
Kortingen op de aankoopprijs van schone 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 

  2006 2007 2008 2009

                                                     

TOTAAL ≤115 g CO2/km  
op naam van een  340  15.641 1.742  13.357 9.657   22.712 23.532  32.835
particulier
   
   15.981   15.099   32.369   56.367

TOTAAL ≤ 115 g CO2/km  
Alle eigenaars   883  27.668 2.895  21.450 13.925   32.529 28.525  47.481

   28.551   24.345   46.454   76.006

TOTALE MARKT   526.141    524.795   535.946   476.194

Aandeel auto's ≤ 115 g   5,4%   4,6%   8,7%   16,0%
in de totale markt
 

Bron: FEBIAC

In 2009 hebben Belgische particulieren 23.532 nieuwe 
auto’s die minder dan 105g CO2/km uitstoten, inge-
schreven. Die kopers kregen een korting van 15 % op 
de aankoopprijs. In 2009 werden er ook 32.835 auto’s 
ingeschreven die recht hadden op een korting van 3 %.
Dat is een belangrijke toename in vergelijking met 
2008, resp. + 144 % (!) en + 44,6 %. De verklaring 
voor die sterke groei ligt in het feit dat er al maar meer 

modellen op de markt komen die aan de voorwaarden 
in kwestie voldoen – wat nog maar eens een bewijs is 
van de inspanningen die de constructeurs leveren om de 
CO2-emissies terug te dringen. Wanneer men het totaal 
bekijkt, alle eigenaars samen, bedraagt de vooruitgang 
van de twee categorieën ongeveer 74 %, wat goed is 
voor 16 % van de totale markt voor nieuwe auto’s in 
2009 tegenover 8,7 % in 2008. 

 • Evolutie van de inschrijvingen van nieuwe personenauto’s ≤ 115 g CO2/km
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Tijdens de persconferentie die Bernard Clerfayt, 
Staatssecretaris voor Milieufiscaliteit, en Didier 
Reynders, Minister van Financiën, in januari laatstle-
den tijdens het Autosalon hielden, deelde die laatste 
overigens mee dat de kortingen op schone auto’s 
verlengd zouden worden tot eind 2011. 

Fiscale nieuwigheden in de programmawet
De programmawet van 23 december 2009, die in het 
Staatsblad van 30/12/2009 gepubliceerd werd, voert 
de volgende bepalingen in:

Omgekeerd ‘kliksysteem’ voor diesel tot een bijko-
mende accijns van 0,04 € per liter per jaar bereikt 
is, voor 2010 én 2011, plus een verhoging van de 
minimumdrempel voor accijnzen op professionele 
diesel.
‘Belastingvermindering (personenbelasting)’ van 30 % 
(met een maximum van 6.500 €) op de aankoopprijs 
van een auto of minibus ‘die uitsluitend door een 
elektrische motor aangedreven wordt’.
‘Belastingvermindering (personenbelasting)’ van 40 % 
op de investering (met een maximum van 180 €) 
door een particulier in een elektrische oplaadpaal 
buiten een woning. 
‘Verhoogde investeringsaftrek (vennootschapsbelas-
ting)’ voor elektrische oplaadsystemen door bedrij-
ven (100 % + verhoogde aftrek van +/- 15,5 % 
tegen de huidige tarieven).
‘Afschrijving over 2 jaar (vennootschapsbelasting)’ 
van investeringen in elektrische oplaadinstallaties 
door bedrijven (2010->2012).

De laatste 4 maatregelen zijn van kracht tot in 
2012, maar kunnen verlengd worden

Binnen de vennootschapsbelasting worden de aftrek-
schalen voor de kosten van bedrijfsvoertuigen iets 
strenger: 3 nieuwe schalen + een 5 g/km strengere 
norm voor de CO2-categorieën voor benzineauto’s. 
Als de CO2-waarde van een auto niet beschikbaar is, 
wordt de aftrek tot 50% beperkt.

Daarnaast vermindert ook de aftrek van de brandstof-
kosten van 100 % tot 75 %.

•

•

•

•

•

Fiscale nieuwigheden ingevoerd bij Koninklijk 
Besluit – Voordelen van alle aard (VAA)
Voordien werd het voordeel van alle aard (VAA) bere-
kend op het fiscale vermogen (pk), dat gepaard ging 
met een coëfficiënt die zelf met 5.000 of 7.500 km 
vermenigvuldigd werd (afhankelijk van de afstand 
van de woonplaats tot de werkplaats – minder of 
meer dan 25 km).

Jaarlijks VAA = (tarief/pk) x (5.000km of 7.500km) 
Het tarief per fiscale pk varieerde in 2009 van € 0,2250 
(6 pk) tot € 0,4819 (>=19 pk).

De opname van het CO2-criterium in de andere luiken 
van de belasting op bedrijfsvoertuigen (solidariteitsbij-
drage, aftrek) heeft er toe geleid dat diezelfde redene-
ring toegepast wordt op het voordeel van alle aard voor 
auto’s die een werkgever ter beschikking stelt van een 
werknemer voor diens persoonlijk gebruik.

Vanaf 1 januari 2010 wordt de berekening dus als 
volgt uitgevoerd:

Jaarlijks VAA = (tarief per gram CO2) x (#g CO2) x 
(5.000 km of 7.500 km) 

Het tarief per gram CO2 bedraagt 0,00210 € voor 
auto’s op benzine, LPG en aardgas en 0,00230 € 
voor dieselauto’s.
We wijzen erop dat die bedragen elk jaar geïndexeerd 
kunnen worden.

Benzine Diesel

 CO2-
emissies

Aftrek CO2-
emissies

Aftrek

0 120% 0 120%

1 à 60 100% 1 à 60 100%

61 à 105 90% 61 à 105 90%

106 à 125 80% 106 à 115 80%

126 à 155 75% 116 à 145 75%

156 à 180 70% 146 à 170 70%

181 à 205 60% 171 à 195 60%

+ de 205 50% + de 195 50%

☛
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DE VERSCHILLENDE INITIATIEVEN VAN DE 
GEWESTEN

Het bonus-malussysteem van het Waalse Gewest
Begin 2008 heeft het Waalse Gewest een bonus-malus-
systeem – bij de inschrijving van een nieuwe of  twee-
dehandse auto door particulieren – ingevoerd op basis 
van de CO2-uitstoot. 

De Waalse Regering heeft beslist om vanaf 1 januari 2010 
wijzigingen aan dit bonus-malussysteem aan te brengen:

De bonus is om twee redenen gewijzigd: om een 
verhoging van de maximumbonus mogelijk te 
maken, van 1.000 € tot 1.200 €, door heel spe-
cifiek auto’s waarvan de uitstoot niet hoger is dan 
98 g CO2/km, in het systeem op te nemen; en om 
rekening te houden met de technische ontwikkeling 
door de bonus voor auto’s waarvan de uitstoot niet 
hoger is dan 125g CO2/km te beperken. 
De malus wordt zwaarder bij emissies van meer dan 
156 g CO2/km, met een minimumbedrag van 100 € 
tussen 156 en 165 g, van 175 € vanaf 166 g,... en met 
forfaits die vanaf 226 g CO2/km 1.000 tot 1.500 € 
bedragen.  => bonus van 0 tot 125 g (voordien 145 g) 
en malus vanaf 156 g (voordien 196 g). 
Kroostrijke gezinnen met 3 kinderen ten laste schui-
ven één categorie op (10 g); gezinnen met minstens 
4 kinderen ten laste schuiven 2 categorieën op (20 g).  
LPG-voertuigen: een bonus bij een uitstoot van 0 
tot 135 g en een malus vanaf 166 g. 

•

•

•

•

Vanaf een datum die de Waalse Regering nog 
moet vastleggen en afhankelijk van de technische 
haalbaarheid van de maatregel wordt de ecobonus 
voor nieuwe auto’s beperkt tot auto’s waarvan 
de catalogusprijs niet hoger is dan 20.000 € 
zonder BTW en zonder opties (25.000 € zonder 
BTW en zonder opties voor kroostrijke gezinnen) 
of 30.000 € zonder BTW en zonder opties voor 
hybride en elektrische voertuigen. 
Wanneer op het grondgebied van het Waalse Gewest 
een nieuwe auto in gebruik genomen wordt – onge-
acht of hij een andere auto vervangt en of hij meer 
of minder verbruik dan de vorige auto – wordt de 
ecomalus vanaf nu alleen berekend op basis van de 
CO2-uitstoot van de nieuwe auto. Er wordt geen 
rekening meer gehouden met de emissies van het 
oude voertuig. 

Gemiddeld bedraagt de uitstoot van de nieuwe auto’s 
die in 2009 door particulieren in Wallonië ingeschreven 
werden, 131 g CO2/km.
Voor het land in zijn geheel bedraagt dat gemiddelde 
142 g CO2/km.

Ook bij de inschrijvingen op naam van een bedrijven 
(al dan niet leasingbedrijven) stelt men een uitge-
sproken neerwaartse trend bij de CO2-emissies vast. 
De beperking van de aftrek voor de auto’s met de 
hoogste CO2-uitstoot is daar wellicht niet vreemd 
aan. Tegelijk helpt dat om de vlootbeheerders bewust 
te maken van de noodzaak om het brandstofverbruik 
terug te dringen. 

•

•

 

 

België

Bedrijven Leasing Zelfstandigen Particulieren
CO2 (g/km)

Totaal

120 130 140 150

142

142
143

143

146

146

146

155

152

152

152
158

141
138

139
139

135
131 139

139

160

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

 • Gemiddelde CO2-uitstoot (in g/km) van nieuwe auto’s per gewest en type van eigenaar - 2009

Bron: FEBIAC
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De bonus in Wallonië lijkt het meeste effect te hebben 
om kopers de weg te wijzen naar een nieuwe auto die 
minder CO2 uitstoot.

De cijfers over 2009, alle types van eigenaars samen, 
vertonen ook een duidelijke neerwaartse trend. Het 
cijfer daalt van 148 g naar 142 g CO2/km.

Premie van het Vlaamse Gewest voor de 
montage van een roetfilter
De Vlaamse Minister van Milieu, Hilde Crevits, heeft op 
1 februari 2009 een premie ingevoerd voor de montage 
van een roetfilter op oudere dieselauto’s Euro 3. Het 
bedrag van die premie dekt 80 % van de montage-
kosten, met een maximum van 400 €. De maatregel 
heeft echter weinig succes. Het is de bedoeling van 
de Vlaamse Regering om de premie uit te breiden tot 
Euro-4-voertuigen.

Bonus-malussysteem – Vlaamse Regering
Enkele ministers van de Vlaamse Regering hadden de 
intentie om een ‘bonus’ in te voeren bij de aankoop van 
een Euro 4 dieselauto met roetfilter en een Euro 5, en 
een ‘malus’ (via de BIV) bij de aankoop van een Euro 4 
diesel zonder roetfilter. Bij de berekening van die bonus 
of malus zou ook rekening gehouden worden met de 
CO2-emissies. g 

 • De CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in België volgens type 
van eigenaar

2008 2009

Bedrijven 161,2 155,2 -3,7%

Leasing 146,2 140,7 -3,8%

Zelfstandigen 148,3 146,2 -1,4%

Particulieren 142,6 137,7 -3,4%

Totaal 147,5 141,9 -3,7%
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Verkeersveiligheid

FEBIAC is op diverse vlakken actief rond verkeersveilig-
heid. Haar standpunten in de diverse dossiers komen tot 
stand in overleg met de leden en op basis van informatie 
die zij van de Europese en internationale automobiel- en 
motorfederaties ACEA, OICA en ACEM krijgt.

Op Belgisch niveau vertolkt en bespreekt FEBIAC 
haar standpunten in diverse overlegorganen, onder 
andere door tussenkomsten in de Raad van Bestuur 
van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid 
(BIVV) en de Federale Commissie Verkeersveiligheid 
(FCVV). Specifiek voor de gemotoriseerde tweewie-
lers (GTW) speelt FEBIAC een voortrekkersrol in de 
MotorCycle Council (MCC) en zetelt zij ook in de 
werkgroep motorrijders van de FCVV. Op die manier 
kan de sector wegen op het beleid. Hierna komen 
de belangrijkste dossiers aan bod die het afgelopen 
boekjaar werden behandeld.

Vereenvoudiging van de wegcode
Als lid van de FCVV werkt FEBIAC mee aan de herziening 
van de wegcode. Daarin wordt onder andere  gestreefd 
naar een betere ordening van de teksten, meer duidelijk-
heid en overzichtelijkheid en waar we niet nagelaten 
hebben onze bevindingen over te maken.

Kaderrichtlijn 2007/46/EC inzake Europese 
voertuigtypekeuring
Deze kaderrichtlijn is het belangrijkste wetgevend 
instrument om de typekeuring van motorvoertuigen 
te harmoniseren in de EU en de interne markt tot 
stand te brengen. In 2009 werd gewerkt aan een 
aantal bijlagen van deze kaderrichtlijn, waaronder 
bijlage XVI aangaande virtuele testen (zie verder) en 
bijlage IX over gelijkvormigheidsattesten. 

De meeste aandacht ging evenwel naar de amendering 
van bijlage II met betrekking tot de definitie van voer-
tuigtypes en -categorieën. Gezien het belang hiervan, 
ondermeer voor wat betreft de monitoring van de 
CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen, streeft FEBIAC 
met haar leden naar een gunstige definiëring van 
voertuigtypes en realistische invoeringstermijnen.

Daarnaast hebben FEBIAC en haar leden deelgeno-
men aan gesprekken rond de toegang tot informatie 
voor onderhoud en herstelling van voertuigen voor 
onafhankelijke service centra.

Recent coördineerde FEBIAC een ontmoeting met de 
FOD Mobiliteit en Vervoer aangaande de homologatie en 
technische keuring van elektrische voertuigen in België 
en openstaande punten terzake in de Reglementen van 
Genève. FEBIAC streeft ernaar de homologatie van elek-
trische voertuigen te structureren zoals voorgeschreven 
wordt door de kaderrichtlijn en daaraan verbonden regle-
menten van de Europese Unie en van Genève. Initiatieven 
van lidstaten om elektrische voertuigen te homologeren 
via nationale procedures, vindt FEBIAC geensins een 
alternatief.

Intelligent Transportation Systems (ITS)
De technologie reikt steeds meer middelen aan om 
ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te 
beperken. Het inzetten van dergelijke systemen vraagt 
echter een grondige studie van het gedrag van de chauf-
feur. Het kan niet de bedoeling zijn om de verantwoor-
delijkheid van de chauffeur weg te nemen, integendeel: 
de chauffeur moet, zoals voorheen, de controle over 
het voertuig behouden. Inmiddels is er op Europees 
niveau een actieplan opgesteld en is de richtlijn voor de 
implementatie van ITS in de Europese Unie inhoudelijk 
goedgekeurd. De constructeurs hebben op het vlak van 
ITS-toepassingen –en eCall in het bijzonder– heel wat 
ontwikkelingswerk verricht, maar vrezen nu dat hun 
inspanningen tenietgaan door onvoldoende harmonisa-
tie binnen de EU. Op dat vlak vraagt FEBIAC dat België 
het Memorandum of Understanding zou ondertekenen 
en zich daarmee akkoord verklaart te voldoen aan een 
aantal basisvoorwaarden om een uniform communica-
tieplatform in de EU te ondersteunen. Algemeen wordt 
verwacht dat de Europese Commissie een wetgevend 
initiatief zal nemen rond eCall. FEBIAC blijft dit dossier 
actief volgen via ACEA, OICA en ITS Belgium.

General Safety Regulation
In 2008 stelde de Europese Commissie de invoering 
voor van geavanceerde veiligheidsvoorzieningen 
in  voertuigen onder de noemer “General Safety 
Regulation”. Dat de vlag niet altijd de lading dekt, 
werd  duidelijk toen bleek dat de Commissie in één 
beweging ook werk maakte van administratieve 
vereenvoudiging en extra regulering voor banden, 
met name de aspecten geluid en grip op nat weg-
dek.

FEBIAC is tevreden over de integrale aanpak van de 
vereisten voor voertuigbanden: grip op nat wegdek, 
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rolweerstand, rolgeluid, slijtvastheid, remprestatie, 
bandenlabelling en de bewaking van bandenspan-
ning worden voor het eerst in één tekst vastgelegd. 
Uiteraard wordt het volle potentieel hiervan slechts 
bereikt wanneer ook de aanleg en het onderhoud van 
de wegeninfrastructuur naar behoren gebeurt.

Het afgelopen jaar werd gewerkt aan de voorstel-
len van de Europese Commissie voor de invoering 
van nieuwe veiligheidssystemen: stabiliteitscontrole 
voor personenwagens en vrachtwagens, rijvakbe-
waking en bandendrukcontrole. Onze sector vraagt 
aandacht voor de invoeringstermijnen en de afstem-
ming ervan op de kalender van de kaderrichtlijn. 
Voor wat betreft de controle van de bandendruk is 
er geen twijfel over de noodzaak ervan in het kader 
van de beperking van CO2-uitstoot. FEBIAC dringt 
er evenwel op aan dat de gestelde eisen aangaande 
de tolerantie voor de bandendruk rekening houden 
met de natuurlijke opwarming van de banden en 
de weersgesteldheid. De gevraagde druktoleranties 
moeten ook realistisch zijn en aantoonbaar bij-
dragen tot het effectief terugdringen van de CO2-
uitstoot.

Virtual testing
In kaderrichtlijn 2007/46/EC is ook de mogelijkheid 
voorzien om deelgoedkeuringen van voertuigen te 
bekomen door gebruik te maken van zogenaamde 
virtuele testen: niet via reële testen, maar via compu-
tersimulaties of door gebruik te maken van rekenmo-
dellen, zal aangetoond kunnen worden of bepaalde 
systemen of onderdelen conform de wetgeving zijn. 
Deze methode komt voorlopig zeker niet in aanmer-
king voor alle deelgoedkeuringen maar kan voor een 
aantal systemen of componenten dure fysieke testen 
reduceren of zelfs volledig vervangen. FEBIAC en 
haar leden zijn actief in werkgroepen van Genève 
en Europa om de lijst van virtuele testen samen te 
stellen.

Dossiers met betrekking tot de motor-
rijders
FEBIAC maakt deel uit van de Werkgroep Motorrijders 
van de FCVV die voorstellen uitwerkt ter bescherming 
van de motorrijders in het verkeer. FEBIAC is tevreden dat 
voor het 2e jaar op rij een specifieke campagne gevoerd 
wordt naar de motorrijders toe. 

Het thema van deze campagne draait rond de bood-
schap: “Laat je niet verrassen!” Deze keer werd gekozen 
voor een nieuw beeld dat in een affichecampagne langs 
de autosnelwegen gevoerd werd in april 2010. Tevens 
werd de veiligheidsbrochure, die ontwikkeld werd om de 
motorrijder te wijzen op zijn rol en verantwoordelijkheid 
in het verkeer, terug verspreid. Deze campagne schrijft 
zich helemaal in het hoofddoel van FEBIAC namelijk 
dat verkeersveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid 
is. Daarbij dient afgestapt van de culpabilisering van 
bepaalde doelgroepen in het verkeer: iedereen moet op 
zijn verantwoordelijkheid gewezen worden:  automobi-
listen, truckchauffeurs, motorrijders, fietsers, voetgangers, 
de wegbeheerders maar ook de politici. 

Om motorrijders beter te beschermen, onderschrijft 
FEBIAC de doelstelling van de Staatssecretaris van 
Mobiliteit om minstens aangepaste kledij verplicht te 
maken voor motorrijders. T-shirt  en short gaan niet 
samen met motorrijden. Specifiek rond beschermkle-
dij heeft FEBIAC als actief lid van de “Association des 
Constructeurs Européens de Motocycles (ACEM)” en 
in samenwerking met eSUM, European Safer Urban 
Motorcycling, meegewerkt aan de realisatie van een 
informatieve brochure :”Goed beschermd op weg.” Deze 
folder heeft tot doel de veiligheid van motorrijders te 
vergroten door middel van heldere tips over de aanschaf 
van persoonlijke beschermuitrusting. Dit kan helpen om 
de gevolgen van ongevallen voor de bestuurders van 
motoren, scooters en brommers terug te dringen. Toch 
worden de voordelen van motorkleding nog onderschat. 
Vooral bromfietsers en pendelaars lijken, vooral bij 
zomerweer, niet stil te staan bij de veiligheid, maar ook 
het comfort die deze kledij biedt. Deze folder bewijst 
eens te meer de integrale aanpak die FEBIAC voorstaat: 
menselijke factoren, voertuigontwerp en infrastructuur. 
FEBIAC tracht de beleidsverantwoordelijken op Europees, 
Nationaal, regionaal en lokaal vlak hierbij te betrekken 
naast de relevante stakeholders. De  brochure is beschik-
baar op www.febiac.be. g
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Zoals elk jaar heeft de overheid beslissingen genomen 
betreffende de technische aspecten en de homologatie van 
voertuigen en zijn er vroegere beslissingen van kracht gewor-
den. Hieronder een niet-volledige lijst met dossiers waarbij 
FEBIAC een rol gespeeld heeft in de concretisering ervan: 

Dagrijlichten
Die maatregel is tijdens de vorige regeerperiode op 
Europees niveau goedgekeurd (Richtlijn 2008/89/EG 
betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsig-
naalinrichtingen op motorvoertuigen en aanhangwagens) 
en werd dit jaar omgezet in een Belgische wet. In over-
eenstemming met de Richtlijn verplicht het Koninklijk 
Besluit automatische dagrijlichten op de nieuwe voer-
tuigtypes vanaf:

7 februari 2011 voor personenauto’s en lichte bedrijfs-
voertuigen (voertuigen van de categorieën M1 & N1),
7 augustus 2012 voor zware bedrijfsvoertuigen en bus-
sen (voertuigen van de categorieën M2, M3, N2 & N3).

De ‘dagrijlichten’ zijn naar voren gericht en dienen 
om de rijdende auto overdag beter zichtbaar te 
maken. Ze zijn facultatief voor de auto’s met een 
vroegere goedkeuringsdatum. 

De dagrijlichten moeten automatisch ontstoken worden 
wanneer het systeem dat het starten en/of stilleggen van 
de motor regelt, zich in een stand bevindt waarin de motor 
kan werken. De dagrijlichten moeten automatisch gedoofd 
worden, wanneer de mistvoorlichten of de koplampen 
ontstoken worden, behalve wanneer die laatste gebruikt 
worden om met korte intervallen lichtsignalen te geven. 

Inschrijving – Referentienummer – 
Gelijkvormigheidsattest motorrijwiel 
De FOD Mobiliteit en Transport heeft, in haar wil om 
de geest van de Europese bepalingen nauwgezet te vol-
gen, beslist om haar inschrijvingssysteem aan te passen 
zodat ze voertuigen met een Europese goedkeuring kan 
inschrijven op basis van de ‘Europese’ identificatiegege-
vens (nr. WVTA – type – versie – variant – commerciële 
benaming). Dat blijft echter niet zonder gevolgen: 

de invoerders kregen de vraag om de structuur van de 
bestanden voor de voorinschrijving, die naar de DIV 
gestuurd worden, te wijzigen.
er wordt geen referentienummer meer gebruikt en dat ver-
stoort in grote mate de beheers- en analyse-instrumenten 
die altijd al op die informatie gebaseerd waren.

•

•

1.

2.

het gelijkvormigheidsattest dat vereist was bij elke aan-
vraag voor een 1e inschrijving in België van een motor-
rijwiel is afgeschaft, behalve voor de validatie van bui-
tenlandse nationale homologaties en voor de individuele 
homologaties.

In de praktijk volstaat het nu om, voor de ingevoerde 
voertuigen met een Europese goedkeuring, een kopie 
van het gelijkvormigheidsattest bij de inschrijvings-
aanvraag te voegen

Prijs van de Technische Controle
In november 2009 heeft een wijziging van het 
technische reglement (KB van 15 maart 1968) niet 
alleen de vergoedingen die de instellingen voor auto-
inspectie ontvangen, geactualiseerd, maar ook het 
principe ingevoerd dat die bedragen vanaf 1 januari 
2012 om de twee jaar geïndexeerd zullen worden. 

Naast die concrete maatregelen heeft de administra-
tie ook een aantal nieuwe bepalingen voorbereid. 
Hieronder vindt u enkele van die bepalingen waaraan 
FEBIAC intensief meegewerkt heeft.

Ophangingtest
Als reactie op de problemen die verschillende merken 
bij de technische controle ondervinden, heeft het 
kabinet van de Staatssecretaris voor Mobiliteit beslist 
om de discussie over de modaliteiten en het doel  van 
de ophangingtest aan te gaan. 

De ophangingtest zoals die sinds 1992 in België uit-
gevoerd wordt en waarvan het concept een dertigtal 
jaar oud is, is duidelijk niet meer aan het ontwerp van 
de huidige voertuigen aangepast. Het is abnormaal dat 
nieuwe auto’s met een geldige homologatie of auto’s 
die perfect onderhouden zijn, niet in die test slagen. 

In eerste instantie werd het tijdelijke gebruik van 
een specifieke procedure voor de modellen met een 
ernstig probleem goedgekeurd. Bedoeling is dat die 
overgangsperiode benut wordt om een duurzame 
oplossing te vinden en om een betrouwbare en 
objectieve test in te voeren.

Op vraag van de FOD Mobiliteit en Transport heeft de 
GOCA een onderzoeks- en testprogramma uitgewerkt 
om de meetwaarden op verschillende types van voertui-
gen en testbanken te verzamelen en te analyseren. 

3.
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De definitie en invoering van nieuwe algemene 
regels, die waarschijnlijk rekening zullen houden 
met de faseverschuiving, zullen echter nog enkele 
maanden vergen

Europese nummerplaat
Op voorstel van het Staatssecretariaat voor Mobiliteit 
heeft de Ministerraad verschillende beslissingen 
betreffende de inschrijving genomen:

de invoering van een zogenaamde Europese 
nummerplaat in België. Die nummerplaat, die de 
controles moet vergemakkelijken, zou bestaan 
uit zwarte karakters op een witte achtergrond, 
met links het Europese symbool in het blauw 
waarin de letter B geïntegreerd is. 

•

het afsluiten van een concessievergunning 
met een privépartner voor de productie, de 
distributie en de schrapping van de num-
merplaten met Europees formaat, alsook voor 
het verzenden van de inschrijvingscertificaten, 
van verwittigingen (dat een nummerplaat 
geschrapt wordt) en van elke andere corres-
pondentie.
de herinvoering van een door de automobilist 
te betalen bijdrage voor de productie en leve-
ring van de nieuwe nummerplaten. De kosten 
die met de inschrijving gepaard gaan, vallen 
dan niet meer ten laste van het overheids-
budget. g

•

•
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Met 606 205 bezoekers was de 88ste editie van 
het Auto- en Motorsalon eens te meer een groot 
succes. Dat is iets meer dan de 600 000 bezoe-
kers die organisator FEBIAC voorzichtig ambieerde. 
Voorzichtig, want na het recordjaar 2008, sloot de 
markt van nieuwe voertuigen eind 2009 af met 
minder goede jaarresultaten. Het aantal inschrij-
vingen van nieuwe personenwagens daalde met 
11% en die van de motoren met 8,5%. Bij de trucks 
tot 16 ton MTM en zware voertuigen kromp de 
markt drastisch met respectievelijk 13 en 36%. De 
nasleep van de mondiale crisis liet zich goed voelen 
in de sector, met onder andere ook de vooropge-
stelde sluiting van de Opelfabriek en de weerslag 
hiervan op de vele kleine toeleveranciers, de lea-
singmaatschappijen die zowel de economische als 
de financiële crisis dienden te verwerken, de annu-
lering van verschillende internationale Autosalons, 
en nog meer slechte tijdingen.

Maar het Salon doorstond deze woelige tijden met glans. 
De grote publieksopkomst in de Heizelpaleizen, alsook de 
aanwezigheid van ongeveer alle auto- en motormerken 
was meer dan opmerkelijk. Organisator Febiac vulde voor 
dit Auto- en Motorsalon 100 000 m2 exposantenruimte. 
In de 12 paleizen werden door net geen 200 exposanten 
vele honderden auto’s en gemotoriseerde tweewielers 
tentoongesteld. Het Salon verwelkomde zes wereld-
premières, een tiental Europese nieuwigheden en wel 
honderd Belgische primeurs. 

Met het salonthema “Onderweg naar Morgen” werd 
zowel door de organisatie als door de deelnemende 
merken grote aandacht besteed aan milieuvrien-
delijke voertuigen en nieuwe aandrijfconcepten. 
Naast een algemene informatieve en didactische 
themastand in paleis 6 werden door de exposanten 
meer dan 20 prototypes en conceptcars voorgesteld. 
Vooral de elektrische voertuigen werden in het zon-
netje gezet. Bij verschillende merken waren er zelfs al 
verkoopsklare modellen, die van het grote publiek de 
nodige aandacht kregen. De testpiste voor elektrische 
voertuigen, alsook de elektrische karting in paleis 11, 
draaiden het hele salon op volle toeren.  

De bezoekers waren dan ook tevreden over het Salon 
– de organisator kreeg volgens de publieksenquête een 
7,5 op 10. De gemiddelde bezoeker bracht 3 uur 

en 55 minuten door op het Salon en bezocht 8,5 
van de 12 paleizen. Het Auto- en  Motorsalon werd 
vooral bezocht omwille van zijn nieuwigheden en uit 
nieuwsgierigheid of interesse (49%), maar in tweede 
instantie – niet onbelangrijk! - toch ook met een 
aankoopintentie (41%). 

Niet alleen voor de bezoekers was het een geslaagde 
editie. Ook de exposanten zijn het met elkaar eens: 
de commerciële resultaten lagen over het algemeen 
boven de verwachting. Het hoge aantal offerteaan-
vragen en de eerste goede verkoopsresultaten op 
de stands hebben zich intussen vertaald in betere 
inschrijvingscijfers dan verleden jaar.

Het Salon is ook een ontmoetingsplaats. Jaar naar 
jaar hebben wij de eer talrijke prominenten te 
mogen verwelkomen. Naast ZKH Prins Filip brachten 
ook meerdere ministers, ambassadeurs en andere 
VIP’s een bezoekje aan het Salon. Een groot aantal 
“decision-makers” en partners uit de sector waren 
eveneens aanwezig naar aanleiding van het European 
Automotive Forum, de Life Time Achievement award, 
het seminarie rond de “Vehicles for the next decade”, 
de VIP-avond, de donatie voor Haïti,...

Dit alles genereert uiteraard een gigantische media-
aandacht. Enkele cijfers : Een 1000-tal binnenlandse 
en buitenlandse journalisten bezochten het Auto- en 
Motorsalon. Dit resulteerde in 260 radio- en televi-
siereportages (journaals en speciale uitzendingen) en 
870 artikels in dagbladen, magazines en websites 
– goed voor een CIM-oplage van 38 miljoen... g
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Ondanks het feit dat de autobranche zich het 
afgelopen jaar door de economische crisis vooral 
heeft geconcentreerd op de dagdagelijkse zorgen, 
blijft FEBIAC ook volop inzetten op langeter-
mijnprojecten met betrekking tot opleiding en 
imagoversterking. Wij zijn overtuigd dat dit 
noodzakelijke voorwaarden zijn om onze sector 
verder te professionaliseren en de instroom aan 
gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers ook 
in de toekomst te verzekeren. 

Febiac Academy 
Onder de noemer FEBIAC Academy brengen wij 
de managementopleiding Advanced Automotive 
Management, de thematische lezingen over actuele 
onderwerpen, en tenslotte de op maat gemaakt oplei-
dingen die wij organiseren op vraag van lidbedrijven. 
Advanced Automotive Management, georganisereerd 
samen met de businessschool ICHEC Entreprises,  
was het voorbije jaar toe aan zijn negende editie.  
Opnieuw werd de cursusinhoud verfijnd en verbeterd, 
om nog dichter te staan bij de vragen en uitdagingen 
waarmee managers in automobielbedrijven dag na 
dag worden geconfronteerd. Die voortdurende verbe-
tering, én het feit dat wij bijna uitsluitend docenten 
hebben die de autobranche van zeer dichtbij kennen, 
blijken de sleutels tot succes. 
De naam die Advanced Automotive Management 
geniet, heeft tot gevolg dat een aantal invoerders-
bedrijven een beroep op ons doen voor op maat 
gemaakte opleidingen. Op deze trainingsvragen zoe-
ken wij gepaste antwoorden, in samenwerking met 
onze academische partner; met de docenten uit 
onze opleiding en via het netwerk dat onze federatie 
onderhoudt. 
Daarnaast verzorgden wij het afgelopen jaar een 
aantal lezingen met prestigieuze gastsprekers die 
een actueel onderwerk kwamen toelichten. Het kan, 
gezien de algemene economische context, niet ver-
bazen dat het voorbije jaar onder andere human res-
cources management de aandacht kreeg, net als de 
gevolgen van de crisis op de autobranche wereldwijd 
en de wegen naar herstel.

toekomstopwielen.be  
FEBIAC, FEDERAUTO en EDUCAM werken al meer-
dere jaren samen aan één globale promotie van het 
autovak en de automobielberoepen. Wij delen immers 

dezelfde doelstellingen: jongeren aanzetten om een 
automobielvak aan te leren; gemotiveerde schoolver-
laters bewust te doen kiezen voor een baan in onze 
sector; het imago van de autobranche als werkgever 
te verbeteren en ten slotte het onderwijs bijstaan om 
de snelle ontwikkeling van de autotechnologie te 
volgen. Vanuit deze gezamenlijke doelstelling is een 
uniek platform gecreëerd: toekomstopwielen.be. 
Toekomstopwielen.be heeft het afgelopen jaar werk 
gemaakt van een aantal informatieve publicaties 
voor leerkrachten en voor pas afgestudeerde stu-
denten. De meest opvallende en grootste actie was 
het project stagesopwielen.be :  een hulpmiddel om 
onderwijs en arbeidsmarkt op een eenvoudige wijze 
samen te brengen. Wij hebben enerzijds de automo-
bielbedrijven opgelijst die bereid waren om stagiairs 
in hun bedrijf te verwelkomen, en anderzijds ook 
bij de scholen de nood aan stageplaatsen geïnven-
tariseerd. Beide groepen werden dan met elkaar in 
contact gebracht zodat de zogenaamde “stagevrien-
delijke bedrijven” begeleid werden in de opvang van 
de stagedoende studenten en zodat deze laatsten 
konden rekenen op een kwaliteitsvolle stage. 
In samenwerking met onze leden en met andere 
bedrijven uit de automobielsector werden opnieuw 4 
nascholingen voor leerkrachten georganiseerd. Deze 
woensdagnamiddagen kunnen rekenen op veel inte-
resse: circa 600 leerkrachten woonden de workshops 
bij om zich te informeren over de nieuwste techno-
logieën die in voertuigen opduiken. 

Toekomstopwielen.be op het Auto- & 
Motorsalon 
De grootste visibiliteit viel toekomstopwielen.be echter 
te beurt op het Auto- & Motorsalon in januari 2010. Op 
een prachtig uitgewerkte stand in het centrale Paleis 5 
kregen de salonbezoekers alle mogelijke informatie over 
de automobielopleidingen die er in ons land worden 
aangeboden. Verder werd de passie van de (jonge) 
bezoekers voor auto’s aangescherpt door de aanwe-
zigheid van een exclusieve racewagen, door een leuke 
wedstrijd en aan de hand van een fotoshoot die van 
elke bezoeker een aspirant-racepiloot maakte. 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. Dankzij het kruisen van een 
groot aantal informatiebronnen geldt onze databank 
als één van de volledigste en nauwkeurigste in dit 
domein. De prioriteit van Data Services bestaat erin 
onze leden, alsook de verschillende actoren van de 
Belgische automobielsector, gedetailleerde informatie 
te verstrekken over de inschrijvingen en schrappingen 
van alle voertuigtypes.

Om de continuïteit van een kwalitatieve dienstverlening 
aan onze leden te kunnen verzekeren, spande Data 
Services zich het voorbije boekjaar in om haar informa-
ticastructuur grondig te reorganiseren Zo werden onze 
backoffice systemen vervangen door apparaten van de 
meest recente generatie met veel grotere verwerkings-
capaciteiten, waardoor we de verwerkingstermijnen en 
dus ook de leveringstermijnen van onze statistieken 
aanzienlijk konden verkorten. 

Met het oog op een vereenvoudiging van het 
beheer van onze verschillende servers, een optima-
lisering van de schijfruimten, een verbetering van 
de opslagprocedures en een verzekering van een 
maximale beschikbaarheid van de hardware, werd 
ook onze frontoffice infrastructuur vernieuwd. Zo 
werd een nieuwe omgeving van virtuele servers met 
een gezamenlijke opslagruimte geïnstalleerd. Naast 
de beheersflexibiliteit, de verwerkingscapaciteit en 
het evolutievermogen van dit type van configura-
tie, biedt deze nieuwe infrastructuur ons tevens de 
mogelijkheid om aanzienlijke energiebesparingen 
te realiseren.  Het benodigde elektriciteitsverbruik 
ligt namelijk drie keer lager dan dat van de vorige 
configuratie. 

De goede samenwerking tussen Data Services en de 
FOD Mobiliteit & Vervoer uitte zich de laatste maan-
den opnieuw door de gezamenlijke uitwerking van een 
proefproject, op verzoek van de Europese Commissie, 
in het kader van de invoering van de nieuwe proce-
dure voor de controle van de CO2-emissies. De nieuwe 
Verordening (EG) 443/2009, goedgekeurd door het 
Europees Parlement en de Raad op 23 april 2009, 
legt namelijk de emissiedoelstellingen vast voor elke 

constructeur en de eventueel verschuldigde bijdrage 
voor overtollige emissies.  Daarnaast bepaalt deze 
Verordening ook welke monitoringgegevens met 
betrekking tot de CO2-emissies door elke Lidstaat 
verzameld moet worden voor elke nieuwe personen-
wagen die op hun grondgebied wordt ingeschreven.
Bij de gegevens die voortaan door de Europese auto-
riteiten gevraagd zullen worden voor de opstelling van 
de controlerapporten over de CO2-emissies, vinden we 
o.a. de volgende elementen terug: de naam van de 
fabrikant, het type, de variant en de uitvoering van het 
voertuig, de specifieke CO2-emissies, de massa van het 
voertuig, de wielbasis en de spoorbreedte.
De wielbasis en de spoorbreedte waarop de bere-
kening van de voetafdruk van de voertuigen geba-
seerd is, konden dankzij Data Services bezorgd wor-
den, met name via onze databank ‘Technicar’ die 
alle technische gegevens van de in België verkochte 
personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en 
bestelwagens bevat.  Zo kunnen we met Technicar 
de volledige evolutie nagaan van alle modellen 
die de laatste vijftien jaar en vroeger op de markt 
gelanceerd werden, van de motor (cilinderinhoud, 
pk, brandstof, enz.) en de afmetingen (lengte, 
breedte, hoogte, koffervolume enz.) tot de gege-
vens inzake verbruik,  trekvermogen en bepaalde 
uitrustingen toe, zonder natuurlijk hun verkoopprijs 
te vergeten. 

Technicar staat dan ook te boek als een essenti-
ele tool voor Data Services en wordt onder meer 
gebruikt om onze gedetailleerde statistieken te 
actualiseren. Tijdens de 88e European Motor 
Show Brussels 2010 werd de databank overigens 
op innovatieve wijze in de kijker gezet. In samen-
werking met een externe partner werd een ‘online’ 
raadplegingstool op punt gesteld en op de website 
van de 88e European Motor Show Brussels 2010 
geplaatst. Na een basisselectie gemaakt te hebben 
van het type voertuig, het merk, het model, het 
type brandstof, een bepaalde marge met betrek-
king tot de prijs, de cilinderinhoud of de CO2-
emissies, kon de internetgebruiker uit een lijst van 
voertuigen die aan de door hem bepaalde criteria 
voldeed, de versie(s) selecteren, die hij zocht. 
Vervolgens werd de mogelijkheid geboden om 
bepaalde technische gegevens van het voertuig te 
raadplegen of de gegevens van de gekozen versies 
met elkaar te vergelijken.  
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De implementatie door de FOD Mobiliteit en Vervoer 
van de Europese Richtlijn 2007/46/EG in verband 
met de goedkeuring van motorvoertuigen en hun 
aanhangwagens maakte ten slotte een aanpassing 
noodzakelijk van de structuur van de door de invoer-
ders bezorgde gegevens inzake de toepassing van de 
voorinschrijvingsprocedure.  De door Data Services 
– met de steun van onze studiediensten – ontwik-

kelde applicatie die de van de invoerders afkomstige 
gegevens naar de databanken van de DIV overzet, 
werd zodanig aangepast dat al onze leden over de 
benodigde tijd beschikken om de vereiste wijzigingen 
door te voeren en zelf de nodige testperiode te bepa-
len die de daadwerkelijke verzending van informatie 
dient vooraf te gaan. g
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De sectie “Automotive Suppliers in Belgium” van 
FEBIAC is een businessnetwerk en organiseert voor 
zijn leden activiteiten en ontmoetingen die kennis 
over en inzicht in de automobiel(toelever)branche 
verhogen. Ook de promotie van de toeleverbedrijven 
in België rekent zij tot haar taak.  

De ledenenquête die eind 2009 werd afgerond, 
bevestigt dat in moeilijke economische omstandighe-
den kritisch gekeken wordt naar toegevoegde waarde. 
18 antwoorden van 42 lidbedrijven maken duidelijk 
dat de sectie moet streven naar een seminarievorm 
met een breed sprekerspanel of, voor een meer spe-
cialistisch thema, het best kiest voor een beperkte 
werkgroep met uitwisseling van specifieke kennis of 
persoonlijke ervaringen. Een rechtstreeks contact met 
constructeurs onder de vorm van een B2B-meeting 
wordt uiteraard steeds goed gequoteerd.

Het afgelopen jaar werden de contacten met het senior 
management van de in België aanwezige automobiel-
constructeurs versterkt onder andere door referentie-
sprekers en twee industriële projecten. FEBIAC stond in 
voor de coördinerende rol tussen de vertegenwoordigers 
van de constructeurs, de lidbedrijven en overige betrok-
ken partijen. 
De Europese organisatie voor toeleverbedrijven 
CLEPA werd eveneens aangesproken bij de voorbe-
reiding van een aantal activiteiten, hierdoor kwam 
ondermeer een waardevol contact met de Europese 
Commissie tot stand.

De website www.aiib.be
De website www.aiib.be is nu 5 jaar toegankelijk en 
wordt maandelijks 2.000 maal geraadpleegd door 
een 1.000-tal bezoekers. De database wordt 2 maal 
per jaar geactualiseerd en maandelijks bijgewerkt op 
vraag van ingeschreven bedrijven.

Executive Circles
Executive Circles (EC) zijn bedoeld om rond een 
specifiek thema informatie te verzamelen en uit te 
wisselen tussen personen die ofwel beschikken over 
deze ervaring ofwel ernaar op zoek zijn. Het gaat 
uiteraard in de eerste plaats om persoonlijke ervarin-
gen die op basis van gelijkheid en vertrouwelijkheid 
doorgegeven worden. Dit initiatief werd het voorbije 
werkjaar toegepast op twee concrete projecten van 
lidbedrijven:

Logistieke troeven van België: in welke mate en 
op welke gebieden kan België zich onderscheiden 
t.o.v. omringende landen? Het is de bedoeling om 
met deze troeven overheidsdiensten aan te spreken 
en hiermee nieuwe thema’s of sprekers te identifi-
ceren. De belangrijkste conclusies van de EC:

België heeft een structurele troef in vergelijking 
met omringende landen en regio’s. De geografische 
nabijheid van 5 grote assemblagesites creëert de 
mogelijkheid om logistieke diensten en produc-
tieinfrastructuur te delen. 
In de automotive sector zijn de modules die JIT 
geleverd worden, gekenmerkt door een groot aan-
tal varianten. Logistiek gezien geen eenvoudige 
klus: dit wordt doorgaans opgelost door hoge en 
dure voorraadniveau’s op diverse plaatsen in de 
logistieke keten.
In eerste fase werd contact genomen met het hoofd 
van de logisitieke afdelingen van FORD-Genk, 
VOLVO-Gent en AUDI-Brussel. Hieruit bleek dat het 
zgn. Pearlchain-concept een goed antwoord vormt 
voor de specifieke situatie in België. Momenteel 
zijn IBM, EUROFIT en PERLCHAIN betrokken in de 
werkgroep: IBM beschikt over een aantal software 
tools, EUROFIT werkte voor band-wiel combinaties 
een aantal tools uit in samenwerking met VOLVO-
Gent en PEARLCHAIN levert een softwaremodel 
voor de communicatie tussen de constructeur en 
zijn toeleveranciers.
Er werd eveneens contact gelegd met het kabinet van 
Vlaams Minister-President Kris Peeters aangezien het 
thema past in het plan “Vlaanderen in Actie”.

In het kader van de herziening van richtlijn 2002/49/EC 
aangaande omgevingsgeluid, startten twee lidbedrijven 
een samenwerking dat leidde tot een halvering van het 
geluidsniveau van de band-wiel combinatie.
De sectie bewerkstelligde contacten met dhr. Lars 
Holmqvist, CEO CLEPA en dhr. Philippe Jean, 
Head of Automotive Unit, DG Enterprises van de 
Europese Commissie. Hieruit volgde een contact 
met dhr. Maurizio Maggiore, Project Officer DG 
Research om na te gaan of het project in aanmer-
king komt als Europees onderzoeksproject.

Belangrijkste activiteiten 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste 
activiteiten die het afgelopen jaar werden georga-
niseerd:

•

◊

◊

◊

•
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Discussieforum: “Vehicles for the next decade: 
innovation steered by CO2 targets. What is the 
impact for existing and new suppliers?” 
(13 januari 2010) 

Nu de CO2-doelstellingen gekend zijn voor de komen-
de jaren, stellen de toeleveranciers zich de vraag of zij 
over de juiste productieprocessen beschikken. Welke 
richting moeten zij hun ontwikkelingsafdeling stu-
ren en, meer algemeen, beschikken ze over de juiste 
resources om de uitdaging aan te gaan?
BOSCH bracht een antwoord voor de korte termijn: 
de huidige verbrandingsmotoren zullen de komende 
jaren 20% minder CO2 uitstoten zonder aan prestaties 
in te boeten. Het rendement kan dus nog sterk verbe-
terd worden mits enkele hoogtechnologische aanpas-
singen. UMICORE en IMEC hadden het voornamelijk 
over de toekomst van batterijen en de mogelijkheden 
om ermee op langere termijn mobiliteit te verzekeren. 
De spreker van de Europese Commissie schetste de 
resultaten van het Green Car Initiative en het belang 

ervan voor de voertuigindustrie op middellange ter-
mijn. Ook de opzet en financiering van projecten in 
een Europese context kwamen uitgebreid aan bod.

Lunchcauserie over het cijfermateriaal aangaande 
de Automotive industrie in Europa en wereldwijd 
(13 januari 2010) 

In een context van krimpende of verzadigde afzet-
markten stijgt het belang van sprekend cijfermateriaal. 
Niet alleen de constructeurs, maar ook de tier1, 2 en 
3 toeleverbedrijven stellen zich vragen bij de omzet en 
het productengamma dat ze zullen gaan maken. 
JATO is wereldleider als het gaat om automotive 
intelligence. Zij verzamelen data wereldwijd en com-
pileren hiermee tabellen en grafieken met het oog op 
strategische besluitvorming. Voor bepaalde gegevens 
kunnen zij zelfs prognoses maken voor de komende 3 
jaren. In de discussie erna werd navraag gedaan over 
de randvoorwaarden die JATO hierbij hanteert. g

•

•
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Uw auto is (al even) onderweg naar 
morgen
Een van de blikvangers tijdens het voorbije Auto- en 
Motorsalon was de themastand over nieuwe aan-
drijfconcepten en schone technologie in Paleis 6. Op 
deze stand, maar ook op diverse distributiepunten 
doorheen de Heizelpaleizen, heeft FEBIAC een infor-
matieve folder verspreid met de titel: Uw auto is (al 
even) onderweg naar morgen. De brochure, in handig 
compact formaat, gaf op een luchtige wijze een over-
zicht van de nieuwe milieutechnologie die in de voer-
tuigen te vinden is vandaag en in de nabije toekomst. 
Tevens werd op een visueel aantrekkelijke manier 
getoond hoe de auto van morgen ook het leven zal 
veranderen: efficiënt en schoon transport kan en zal 
inderdaad een bijdrage leveren aan een duurzaam 
samenlevingsmodel. Op de achterzijde van de folder 
werden de verschillende thema’s dieper uitgewerkt en 
in een breder kader geplaatst. De folder vond gretig 
aftrek bij de bezoekers van het Salon en was op die 
manier een logisch vervolg op de communicatieacties 
Onderweg naar morgen en Rij groen die de voorgaande 
jaren door FEBIAC werden ontwikkeld.  

Autoreclame en CO2 
In september 2008 werd de vernieuwde deonto-
logische code inzake autoreclame van kracht. De 
invoerdersbedrijven van nieuwe personenwagens die 
lid zijn van onze federatie bekrachtigden daarmee 
een vrijwillig akkoord om de officiële gegevens over 
brandstofverbruik en CO2-uitstoot prominenter en 
meer eenvormig aanwezig te stellen in reclame voor 
nieuwe auto’s. Met deze afspraken werd een ondub-
belzinnig kader gecreëerd inzake deze verplichte 
vermeldingen. De consument leest sindsdien de ver-
bruikscijfers en de CO2-uitstoot  van auto’s duidelijk 
af in elke gedrukte reclame, of het nu om kranten, 
tijdschriften, folders of affiches gaat.  
Deze zelfregulering, die ook de ondersteuning kreeg 
van de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame, 
heeft op die manier bewezen snel en doeltreffend 
goede oplossingen te bieden. Een ingebrekestel-
ling van de Europese Commissie heeft België echter 
doen besluiten om deze verplichte vermeldingen in 
autoreclame vast te leggen in een Koninklijk Besluit. 
FEBIAC heeft het afgelopen jaar samengewerkt met 
de bevoegde overheidsdiensten om een voorstel van 
KB te finaliseren. Het mag, gezien die inspanningen 

die de sector zich getroost heeft en de goede basis 
die gelegd is, geen verbazing wekken dat voor dit 
KB de vrijwillige deontologische code van FEBIAC 
als basis en referentiekader werd genomen. Een logi-
sche en wijze beslissing die de inspanningen van de 
sector valoriseert en die bijdraagt tot continuïteit en 
duidelijkheid, zowel voor de consument als voor de 
adverteerder. 

e-newsletter 
Aan het begin van het afgelopen boekjaar werd van-
uit het departement Communicatie van FEBIAC een 
nieuw initiatief opgestart: een elektronische nieuws-
brief die onze leden informeert over de activiteiten 
van hun federatie en de kerndossier die ze behandelt.  
Inmiddels werden 17 edities van deze newsletter 
gerealiseerd, en werd een kleine enquête gehouden 
bij het lezerspubliek. De newsletter blijkt tegemoet 
te komen aan een belangrijke verwachting van onze 
leden: op een weinig tijdrovende en heldere manier  
regelmatig geïnformeerd worden over de activitei-
ten die FEBIAC ontwikkelt én tegelijk een status te 
geven van de belangrijkste ‘automotive’ dossiers die 
op wet- en regelgevend vlak aan de gang zijn bij de 
diverse beleidsniveau’s in dit land. g
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