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Beste lezer,

Honderdentien boekjaren heeft FEBIAC (en zijn directe voorloper) 
intussen afgesloten. Honderdentien jaren van automobielgeschiedenis 
en –evolutie. In die periode hebben de voertuigen en de bedrijven die 
onze federatie vertegenwoordigt, onze wereld vormgegeven. Steeds 
meer is ons leven geënt op individuele mobiliteit en op het snelle ver-
voer van goederen. Creativiteit en aanpassingsvermogen maken dat 
de automobielsector zichzelf opnieuw blijft uitvinden. Ook al worden 
de opgelegde eisen alsmaar strenger. 

Om deze verantwoordelijkheid duurzaam te kunnen opnemen, heeft 
onze sector nood aan een stabiel, toekomstgericht en voorzienbaar 
politiek-economisch kader. De politieke impasse - waarover ik me 
trouwens in de vorige editie van dit jaarverslag reeds erg bezorgd 
toonde - is allesbehalve een goede voedingsbodem voor vertrouwen, 
innovatie en ambitieus ondernemerschap. Dat schaadt onze branche, 
dat schaadt ons land, zijn burgers en bedrijven. 

Maar eerder dan te observeren en te bekritiseren, heeft FEBIAC het 
voorbije jaar gefocust op het ontwikkelen en presenteren van diverse 
visiedocumenten: over de groene autofiscaliteit, over mobiliteit in 
2020, over een clean vehicle plan voor onze hoofdstad, over de 
introductie en ondersteuning van elektrische voertuigen... Het zijn 
onze bijdragen tot een beleid dat werkt.

Wat de verkoopsresultaten betreft, heeft de automobielbranche over 
het algemeen een hoopgevend jaar achter de rug. De autoverkoop 
schoot na de inzinking van 2009 weer de hoogte in, weliswaar fors 
ondersteund door de aankoopkorting voor zeer zuinige 
auto’s. In de truckmarkt kwam de kentering later, maar 
sinds het voorbije Salon is de trend duidelijk opwaarts. 
Ook de motorbranche lijkt opnieuw een publiek te vinden 
van vrijetijdsmotorrijders, nadat de markt enkele jaren zeer 
sterk onder de invloed kwam van de verkoop van lichte 
scooters. Het frisse en vernieuwende voorbije Salon, heeft 
onmiskenbaar bijgedragen tot de boost in de verkoop. 

De presentatie van dit jaarverslag is ook mijn afscheid 
als voorzitter van FEBIAC. Ik verlaat het volledig ver-
nieuwde Huis van de Automobiel met een gevoel van 
trots en dankbaarheid. Trots op de federatie, haar team 
en haar leden, trots op de diensten en producten die de 
autobranche levert, en tenslotte dankbaar voor de vriend-
schap en de steun die ik zo veelvuldig mocht ervaren. 

 

Woord van de 
voorzitter

Pierre Alain De Smedt
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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. Zij vertegenwoordigt de constructeurs en 
invoerders van vervoermiddelen op de weg (perso-
nenwagens, bedrijfsvoertuigen, gemotoriseerde twee-
wielers en fietsen) en hun toeleveranciers in België.

FEBIAC verdedigt de belangen van de sector en 
werkt proactief aan de vorming van een duurzaam 
ondernemersklimaat. Daartoe vertegenwoordigt 
FEBIAC het geheel van haar leden bij de verscheide-
ne stakeholders (politiek, administraties, werkgevers-
organisaties, media, ...) in het maatschappelijke en 
politieke debat inzake verkeersveiligheid, milieuzorg, 
mobiliteit, economie en fiscaliteit.

Zij draagt bij tot de promotie van de producten en 
diensten van haar leden door middel van markt-
gerichte activiteiten en evenementen en geeft haar 
leden advies op economisch, fiscaal, technisch, 
juridisch en reglementair vlak. Ook verzamelt, ana-
lyseert en verstrekt de Federatie gegevens over de 
automobiel- en tweewielermarkt en het wagenpark.

Verdediging en actieve promotie 
van de sector

FEBIAC, een belangrijk woordvoerder van de secto-
ren personenwagens, bedrijfsvoertuigen en gemoto-
riseerde tweewielers, 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 inter-
nationale salons “Auto’s en Motorfietsen” (de pare 
jaren) en “Bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en 
Motorfietsen” (de onpare jaren) van Brussel, evenals 
bepaalde specifieke initiatieven 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 
ontmoetingsplatform, van platform voor de oprich-
ting van netwerken en opleidingen.

België, de thuis van assembleurs 
en constructeurs van voertuigen

In ons land worden jaarlijks meer dan een half 
miljoen auto’s, bedrijfsvoertuigen, autobussen en 
autocars geassembleerd. 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 toe-
leverancier 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 stra-
tegische beslissingen op internationaal niveau. 
FEBIAC treedt dan ook tevens op als gespreks-
partner in verschillende nationale en interna-
tionale overlegorganen en is onder andere lid 
van de OICA (Organisation Internationale des 
Constructeurs Automobiles of internationale 
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).

2010 JAARVERSLAG

FEBIAC 
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De heer Thierry VAN KAN – Voorzitter **
CEO D’Ieteren Auto

De heer Philippe MERTENS – Schatbewaarder **
Bestuurder Beherman European nv

De heer Jacky MOULIGNEAU – Ondervoorzitter **
Voorzitter Salon Comité Febiac vzw

De heer Paul de ROOIJ – Ondervoorzitter **
Voorzitter Afgevaardigd bestuurder
Ford Motor Company (Belgium) nv

De heer George ASHFORD
Chairman & CEO Toyota Belgium nv

De heer Jacques P. BEHERMAN
Gedelegeerd bestuurder Beherman European nv

De heer Luc BONTEMPS ** 
Afgevaardigd bestuurder Febiac vzw

De heer Raphael CLAES
General Manager Benelux Continental Benelux bvba

De heer Hugo CLYSTERS
Deputy Director EU Governmental Affairs
Ford Motor Company

De heer Bart CROLS
Managing Director Volvo Cars Belgium

De heer Jean-Pierre DEJACE
Marketing Services Director
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA bvba

De heer Mark DE HAES **
CEO Mercedes-Benz Belgium Luxembourg nv

De heer Pierre DENEUS ** 
Managing Director Opel Belgium
General Motors Belgium nv

De heer Philippe GUILLAUME
Partner IBM Belgium nv

De heer Emilio HERRERA
Deputy Market General Manager
Fiat Group Automobiles Belgium nv

De heer Damien HEYMANS
President Korean Motor Cy nv

De heer Peter HIMPE
Managing Director Volvo Trucks Belgium

De heer Philippe JACQUEMYNS
Product Manager Volvo Trucks Belgium

De heer Stéphane LE GUÉVEL
Directeur-generaal Peugeot België-Luxemburg nv

De heer Vicente LOUSTAU
Bestuurder Algemeen directeur Citroën Belux nv

De heer Eddy MERCKX
Bestuurder Febiac vzw

De heer Philippe PORTAL **
Algemeen directeur Renault België Luxemburg nv

De heer Marcel SEYS
Bestuurder Febiac vzw

De heer Alain SOUDAN
Managing Director
Renault Véhicules Industriels België nv

De heer Marc VAN DE BRUAENE
District Manager Harley-Davidson Benelux BV

De heer Pierre VIGONI **
Bestuurder Fesial nv

De heer Philipp von SAHR
President & CEO
BMW Belgium Luxembourg nv

Erevoorzitters:
De heer Ingmar Jonkers
Jean-Albert baron Moorkens
De heer Pierre Alain De Smedt

RAAD VAN BESTUUR FEBIAC*

FEBIAC EXECUTIVE COMMITTEE

Luc Bontemps Afgevaardigd bestuurder
André Decraene Secretaris-generaal
François-Xavier Dubois Adjunct Secretaris-generaal
Pierre Hermant Directeur-generaal Salon                            
 Commissaris-generaal Salon

Joost Kaesemans Directeur Communicatie
Jean-Luc Malfait Directeur Data Services
Michel Martens Directeur Studiediensten

*   Zoals voorgedragen ter goedkeuring aan de Algemene vergadering van 22 juni 2011.
**  Eveneens lid van het Directiecomité.
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De algemene economische situatie 
en de perspectieven voor 2011

Onder impuls van de Duitse economie kende 
België tijdens het tweede trimester van 2010 
een sterke groei van het BBP (1,1%), hoewel die 
groei ook voor een deel te danken was aan een 
inhaalbeweging van de bouwsector die tijdens 
het eerste trimester door de strenge winter getrof-
fen was. De minder snelle groei tijdens het derde 
en vierde trimester (0,4% en 0,5%) was dus 
geen verrassing omdat een groeivertraging op 
de exportmarkten te voorzien was. In 2011 zou, 
hoofdzakelijk onder impuls van de investeringen, 
de groei van de export nog moeten versnellen 
en de binnenlandse vraag toenemen. Voor 2011 
wordt de groei van het BBP op 1,8% geraamd 
(tegen 2,1% in 2010).

De aanzienlijke groei van de Belgische export 
is te danken aan het herstel van de internatio-
nale conjunctuur. Tijdens het tweede trimester van 
2010 verminderde het groeitempo echter toch 
nog. Over heel 2011 verwacht men dankzij de 
gunstige situatie een groei van ongeveer 4,7% 
voor de uitvoer (tegenover + 10,2% in 2010). 
De bedrijfsinvesteringen zijn in 2010 weer begin-
nen toenemen. Dat herstel was echter niet sterk 

genoeg om de grote achteruitgang van 2009 te 
compenseren. Dat is de reden waarom de bedrijfs-
investeringen er in 2010 op jaarbasis nog lichtjes 
op achteruit gingen (- 1,7%), na de scherpe daling 
in 2009 (- 4,9%). In 2011 zou de groei van de 
bedrijfsinvesteringen op jaarbasis niet boven 2,1% 
uitkomen. 

In 2010 is de totale werkgelegenheid met 28.200 
eenheden gegroeid. Voor 2011 verwacht men 
opnieuw een netto stijging van het aantal banen, 
ook al wordt die groei vertraagd door de nood-
zaak om de productiviteit te verhogen en door 
het waarschijnlijke einde van de maatregelen 
om de werkgelegenheid te ondersteunen. Men 
verwacht dat er in 2011 ongeveer 29.500 banen 
zullen bijkomen. Het banenverlies dat in 2009 tot 
49.700 eenheden opgelopen was, werd in 2010 
tot 12.700 eenheden beperkt en zou in 2011 
niet hoger liggen dan 4.500. Bijgevolg zouden 
de geharmoniseerde werkloosheidscijfers (definitie 
Eurostat) zich stabiliseren op 8,6%.

In 2011 blijft de onderliggende inflatie wellicht oplo-
pen doordat de recente prijsstijging van de grondstof-
fen in de prijs van andere goederen en diensten door-
gerekend wordt. Op jaarbasis zou de gemiddelde 
inflatie stijgen van 2,1% in 2010 tot 3,0% in 2011.

2010 JAARVERSLAG

De markt van de
nieuwe personenauto’s 
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DE MARKT VAN DE NIEUWE PERSONENAUTO’S IN 2010

De automarkt in 2010

Nog nooit werden er in België zoveel nieuwe auto’s 
ingeschreven als in 2010, namelijk 547.347 een 
stijging van 14,94% ten opzichte van 2009. Het 
cijfer van 2010 ligt zelfs nog 2,13% boven dat van 
2008, dat tot nu toe het recordjaar was op het vlak 
van de inschrijvingen (535.947 nieuwe auto’s).
De uitzonderlijke inschrijvingscijfers zijn te verklaren 
door het herstel van het vertrouwen bij de consu-
menten en de bedrijven, door de verbetering van 
het economische klimaat, en zeker ook door de 
federale premies voor auto’s met een lage CO2-
uitstoot. Meer dan 30% van de nieuw ingeschreven 
auto’s stoot minder dan 115 g CO2/km uit zodat ze 
in aanmerking komen voor de federale korting op 
de factuur. In vergelijking met 2009 is dat percen-
tage haast verdubbeld. 
Globaal gezien werd de markt tijdens de eerste helft 
van 2010 hoofdzakelijk gedragen door de aan-
koop door particulieren, terwijl vanaf de zomer ook 

het aantal inschrijvingen op naam van bedrijven 
weer in de lift zat. Dat laatste element wijst duidelijk 
op een herleving van de economische activiteit die 
naar we hopen het hele jaar zal voortduren.

De vooruitzichten voor 2011

Na de recente gebeurtenissen in Japan kan men bij 
de toekomstige leveringen vertragingen verwachten. 
De Japanse fabrieken kampen immers met ernstige 
problemen. Daarnaast doen haast alle constructeurs 
een beroep op onderaannemers in Japan, wat ook 
voor problemen kan zorgen omdat de lokale markt 
het eerst met reserveonderdelen bevoorraad wordt. 
In 2011 blijven de kortingen op factuur bestaan. 
Vraag is of de particuliere kopers hun aankoop niet 
wat vervroegd hadden omdat ze vreesden dat de 
kortingen afgeschaft zouden worden. 
In die context en gezien de hierboven vermelde 
onzekerheden verwacht men voor 2011 tussen 
510.000 en 550.000 nieuwe inschrijvingen.

 • Inschrijvingen en gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s per regio en per type van eigenaar

Vlaanderen Wallonië Brussel Totaal België

Nieuwe 
inschr. 

CO2
gem.

Nieuwe 
inschr.

CO2
gem.

Nieuwe 
inschr.

CO2
gem.

Nieuwe 
inschr.

CO2
gem.

Bedrijven 106.134 149,8 27.408 143,1 67.885 135,4 201.427 146,8

waaronder leasing 53.818 131,9 2.256 140,6 46.931 131,0 103.005 131,7

Zelfstandigen 16.533 143,1 12.560 131,1 1.337 133,8 30.430 137,7

Particulieren 161.747 134,6 135.466 123,5 18.277 129,6 315.490 129,5

TOTAAL 2010                284.414       137,3      175.434        127,1         87.499       133,9        547.347        133,5

TOTAAL 2009                250.051      146,0        148.885        135,0          77.258       142,3        476.194        141,9

∆ 2010-2009 (%)            +13,7%        -6,0%           17,8%        -5,9%          +13,3%       -5,9%         +14,9%         -5,9%



 • Inschrijvingen van nieuwe auto’s per segment

 • Inschrijvingen van nieuwe auto’s volgens brandstoftype

Jaar Benzine % Diesel % LPG % Hybride Elektriciteit
en andere TOTAAL

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 31,7% 313.157 68,3% 207 0,0% 1 458.796

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

2005 130,347 27,2% 348.943 72,7% 326 0,1% 471 0,1% 1 480.088

2006 132,220 25,1% 392.558 74,6% 473 0,1% 889 0,2% 1 526.141

2007 118.809 22,6% 404.305 77,0% 368 0,1% 1.308 0,2% 5 524.795

2008 110.953 20,7% 422.683 78,9% 402 0,1% 1.877 0,4% 32 535.947

2009 115.619 24,3% 358.412 75,3% 294 0,1% 1.839 0,4% 30 476.194

2010 127.396 23,3% 415.744 76,0% 244 0,0% 3.877 0,7% 86 547.347
Bron: FEBIAC

7

P
ER

SO
N

EN
W

A
G

EN
S

2010 JAARVERSLAG

Bron: FEBIAC

SEGMENT 2008 2009 2010 % 
2010/2009

Kleine stadsauto’s 21.996 4,1% 28.543 6,0% 31.385 5,7% 10,0%
Kleine polyvalente auto’s 37.558 7,0% 27.452 5,8% 19.685 3,6% -28,3%
Kleine gezinsauto’s 142.244 26,5% 129.918 27,3% 167.050 30,5% 28,6%
Middelgrote gezinsauto’s 34.156 6,4% 24.121 5,1% 32.577 6,0% 35,1%
Grote gezinsauto’s 18.900 3,5% 22.326 4,7% 22.001 4,0% -1,5%
Limousines 5.270 1,0% 4.142 0,9% 4.463 0,8% 7,7%
Kleine breaks 40.593 7,6% 38.410 8,1% 38.977 7,1% 1,5%
Middelgrote breaks 43.353 8,1% 37.952 8,0% 42.183 7,7% 11,1%
Grote breaks 24.843 4,6% 20.791 4,4% 22.282 4,1% 7,2%
Coupés 8.551 1,6% 9.689 2,0% 9.734 1,8% 0,5%
Cabrio’s 11.867 2,2% 9.086 1,9% 10.009 1,8% 10,2%
Roadsters 1.770 0,3% 1.457 0,3% 1.428 0,3% -2,0%
Sportauto’s 1.892 0,4% 1.463 0,3% 1.403 0,3% -4,1%
Kleine volumewagens 8.416 1,6% 9.224 1,9% 7.866 1,4% -14,7%
Middelgrote volumewagens 43.727 8,2% 32.736 6,9% 33.464 6,1% 2,2%
Grote volumewagens 41.472 7,7% 30.757 6,5% 33.802 6,2% 9,9%
Combi’s 5.513 1,0% 3.997 0,8% 4.157 0,8% 4,0%
Terreinvoertuigen 43.565 8,1% 43.838 9,2% 64.119 11,7% 46,3%
Onbestemd 261 0,0% 292 0,1% 762 0,1% 161,0%

TOTAAL 535.947 100,0% 476.194 100,0% 547.347 100,0% 14,9%
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De markt van de 
bedrijfsvoertuigen 

De zware bedrijfsvoertuigen  

Hoewel de conjunctuur in 2010 herleefde, ging het 
aantal inschrijvingen van vrachtwagens in België 
tijdens dat jaar toch nog achteruit. De achteruitgang 
bedroeg 4,9% voor de categorie van 3,5 tot 16 ton 
en 9,7% voor vrachtwagens van meer dan 16 ton 
(+4,3 % voor de trekkers en -25,3% voor vrachtwa-
gens met laadbak).

Die cijfers verdienen echter enige nuancering. De 
inschrijvingen in 2009 waren in grote mate beïn-
vloed door de bestellingen die geplaatst waren voor 
de economische en financiële crisis van eind 2008. 
Op de markt voor vrachtwagens met een laadbak 
waren de cijfers tot juni 2009 over het algemeen 
nog positief. Dat de cijfers niet veel vroeger daalden, 
is te verklaren door de tijd tussen de bestelling en 
de levering van de voertuigen - tijd die nodig is om 
de uitrusting en het type van carrosserie te vervaar-
digen die de klant vraagt. Dat segment is dus pas 
tijdens het laatste trimester van 2009 echt achteruit 
beginnen gaan en eindigde het jaar met een relatief 
beperkte achteruitgang van 11,2%. 2010 werd dus 
sterk beïnvloed door het kleine aantal bestellingen in 
de tweede helft van 2009 en het duidelijke gebrek 
aan vertrouwen dat er in het begin van het jaar nog 
heerste. Dat verklaart de sterke daling die in 2010 

vastgesteld is (een daling met 25,3% in vergelijking 
met 2009.) 

Bij de trekkers verloopt er minder tijd tussen de 
bestelling en de levering zodat in dat segment het 
aantal inschrijvingen in 2009 al sterk daalde, ook al 
omdat heel wat bestellingen geannuleerd werden. In 
dat segment leefde de activiteit sneller weer op (ook 
dankzij de relatief korte leveringstermijnen) – de 
eerste positieve tekenen waren er in mei 2010. 

Bij de andere segmenten van meer dan 3,5 ton 
was er een redelijk spectaculaire vooruitgang bij de 
voertuigen van 3,5 tot 6 ton: +68%. Het segment 
van 6 tot 16 ton ging er echter 27% op achteruit. 
Maar we herinneren eraan dat die cijfers gebaseerd 
zijn op de inschrijvingen en dat de termijn tussen de 
bestelling en de inschrijving voor een trekker slechts 
enkele weken bedraagt, maar voor een vrachtwa-
gen met laadbak vaak meer dan 6 maanden. 

En 2011? 
   
Voor 2011 zou de stijging van het aantal bestel-
lingen zich moeten voortzetten. Op het einde van 
het eerste trimester hebben de trekkers een stijging 
van 97,2% laten optekenen in vergelijking met 
dezelfde periode van 2010. Bij de vrachtwagens 



9

B
ED

R
IJFSV

O
ER

TU
IG

EN

2010 JAARVERSLAG



Δ

10

DE MARKT VAN DE BEDRIJFSVOERTUIGEN

B
ED

R
IJ

FS
V

O
ER

TU
IG

EN

met vaste laadbak van meer dan 16 ton is de 
groei minder uitgesproken, 14%. In zijn geheel 
gaat dat segment er met 60,8% op vooruit. 

Voor het ogenblik komen de nieuwe bestellingen 
hoofdzakelijk van de transportvloten die als eerste 
in 2008 en begin 2009 hun investeringen hadden 
stopgezet. Die herneming van de investeringen, 
die nog redelijk beperkt blijft, is een gevolg van 
verschillende elementen. De gemiddelde leeftijd 
van de vloten bijvoorbeeld is toegenomen, terwijl 
door de toename van het transportvolume sinds 
half 2010 haast alle voertuigen weer aan het 
werk zijn. Dat laatste element maakt het mogelijk 
om de oudste voertuigen, die grotendeels afge-
schreven zijn, te vervangen. Bovendien kunnen 
de bedrijven bij de banken opnieuw gemakkelij-
ker financieringen krijgen. 
Een ander element dat de markt voor nieuwe 
voertuigen kan ondersteunen, is de toename 
van de restwaarde waardoor voertuigen sneller 
door een nieuw exemplaar vervangen kunnen 
worden. 

De herneming van de investeringen moet op 
4 pijlers steunen: de industriële activiteit (die 
de internationale transportstromen bepaalt), het 
privéverbruik (voor het nationale vervoer), de 
toegang tot financieringen en ten slotte het ver-
trouwen in de algemene economische situatie.

De lichte bedrijfsvoertuigen

Het lichte bedrijfsvoertuig is een onmisbare scha-
kel in de industriële en commerciële keten van het 
wegvervoer en de markt voor lichte bedrijfsvoer-
tuigen zegt veel over de economische situatie van 
een land. Net zoals de economische activiteit is 
de markt voor lichte bedrijfsvoertuigen er in 2010 
in beperkte mate op vooruitgegaan: de groei ten 
opzichte van 2009 bedroeg 2,5 %. Die herople-
ving wordt ruimschoots bevestigd door de cijfers 
over het eerste trimester van 2011, een groei 
van 19,3% - een niveau dat vergelijkbaar is met 
dat van 2007. Ook hier zijn de vooruitzichten 
bemoedigend en men verwacht in totaal meer 
dan 60.000 inschrijvingen. 

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

Δ

Vans < 3,5T Trucks 3,5 < 16T Trucks >= 16T

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

2010 1.488.848 52.509 78.611 2.051 171.258 5.598

2009 1.369.455 51.250 76.787 2.156 157.947 6.202

∆ 2010/2009 8,7% 2,5% 2,4% -4,9% 8,4% -9,7%

Q1-2011 415.187 18.123 18.546 547 57.828 2.495

Q1-2010 376.642 15.197 15.628 654 35.055 1.552

∆ Q1-2011/
Q1-2010  10,2% 19,3% 18,7% -16,4% 65,0% 60,8%

Bron: FEBIAC
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 • Trekkers en zware bedrijfsvoertuigen > 16 ton MTM: park en nieuwe inschrijvingen 1996-2010 
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 • Lichte bedrijfsvoertuigen (<3,5 ton MTM): park en nieuwe inschrijvingen 1996-2010 

2010 JAARVERSLAG
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Motormarkt houdt stand dankzij 
sterke groei 125cc-segment

De Belgische markt van gemotoriseerde tweewie-
lers heeft het jaar 2010 afgesloten met 26.441 
nieuw ingeschreven voertuigen; een lichte daling 
van 3,8 % ten opzichte van 2009. Dat blijft al 
bij al een goed volume; iets lager dan de voor-
bije paar jaren, maar precies op het gemiddelde 
van het voorbije decennium. Het succes van het 
125cc-segment is daar natuurlijk niet vreemd 
aan. Dat marktsegment eindigde het voorbije 
jaar opnieuw hoger: + 4%. Scooters en motoren 
met een cilinderinhoud van niet meer dan 125cc, 
maken nu een derde uit van alle nieuw verkochte 
gemotoriseerde 2-, 3- en 4-wielers. Beschouwen 
we enkel de gemotoriseerde tweewielers, dan 
stijgt hun aandeel zelfs tot 41%. De verklaring 
voor het succes blijft onveranderd: steeds meer 
mensen die hun individuele mobiliteit willen ver-
zekeren, worden motorgebruiker. Zeker omdat al 
wie reeds minstens twee jaar een autorijbewijs 

heeft, zonder bijkomende opleiding of examen-
proef, kan overstappen op een scooter of lichte 
motor tot 125cc (max. 11 kW). 
                                           
Top 10 van de inschrijvingen in 
2010

Het succes van de 125cc vertaalt zich ook in het 
lijstje van geprefereerde motormodellen. Zonder 
hier in detail te treden, kunnen we toch opmer-
ken dat binnen de top 10 van best verkopende 
modellen, er liefst vijf 125cc scooters terug te 
vinden zijn.  

De scootermerken Piaggio, Sym en Kymco halen 
het meeste voordeel uit de stijging bij de 125cc’s. 
De traditionele sterkhouders en de Japanse 
merken Honda, Kawasaki, Suzuki en Yamaha 
hadden het voorbije jaar te kampen met een 
dure Yen en noteerden mede daardoor minder 
inschrijvingen. 

2010 JAARVERSLAG

De motormarkt
in 2010
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DE MOTORMARKT IN 2010

De segmenten in 2010
 

 • Beste verkochte motormerken in 2010 en 2009

Merk 2010 % 2009 % verschil in 
eenheden

Verschil in 
marktaandeel 

%

1 Piaggio 4,014 15.18% 3,479 12.65% 535 15.38%

2 Yamaha 2,851 10.78% 3,553 12.92% -702 -19.76%

3 Honda 2,578 9.75% 3,609 13.13% -1,031 -28.57%

4 BMW 2,067 7.82% 2,057 7.48% 10 0.49%

5 Sym 1,772 6.70% 1,707 6.21% 65 3.81%

6 Suzuki 1,522 5.76% 1,755 6.38% -233 -13.28%

7 Kawasaki 1,444 5.46% 1,665 6.06% -221 -13.27%

8 Harley-Davidson 1,094 4.14% 1,032 3.75% 62 6.01%

9 Kymco 986 3.73% 782 2.84% 204 26.09%

10 Ducati 678 2.56% 671 2.44% 7 1.04%

Naast de nieuwverkoop is er vanzelfsprekend ook een belangrijke tweedehandsmarkt. De verkoop van 
occasions liep het afgelopen jaar terug met bijna 5% tot 73.679 stuks.
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Motormarkt volgens vermogen

Zoals hierboven gesteld, zijn de lichtere motoren erg populair geworden. Het segment tot 125cc groeit met 
zo’n 5% tot een aandeel van 38,55%. Een andere opvallende stijging (met ongeveer 4%) is te merken bij 
de inschrijvingen tussen 500 en 750cc. De grote vermogens (+ 1.000cc) moeten bijna 2% inleveren. 

 • Inschrijvingen van gemotoriseerde tweewielers per cilinderinhoud

Totaal 2010 % Totaal 2009 %

<  126 cc 10205 38,55 9283 33,76

126 - 250 cc 1851 6,99 2216 8,06

251 - 500 cc 3347 12,64 3465 12,6

501 - 750 cc 3566 13,47 4913 17,87

751 - 1000 cc 2734 10,33 3136 11,41

> 1000 cc 4766 18,01 4483 16,3

Totaal 26469 100 27496 100

Vooruitzichten 2011

De economische verwachtingen voor 2011 zijn 
voor België ronduit positief. Het consumentenver-
trouwen liet enkele maanden geleden al een dui-
delijk opwaardse trend optekenen, en daar zou 
ook de motormarkt van moeten kunnen profiteren. 
Doordat mensen opnieuw meer financiële adem-
ruimte krijgen, groeien ook de mogelijkheden om 
meer te besteden aan ontspanning, en dus ook 
aan motorrijden. Motorrijden biedt immers nog 
altijd een zeer groot vrijheidsgevoel. Deze meer 
op emotie geënte kant van het motorrijden, heeft 

dan ook het meest baat bij een economische her-
opleving. FEBIAC verwacht daarom dat de markt 
van ‘vrijetijdsmotoren’ een opleving zal kennen dit 
jaar, zonder dat de overheersende trends van de 
voorbije jaren zullen verdwijnen. Motorrijden is 
steeds duidelijker een zaak van mobiliteit gewor-
den, en dus zullen scooters en lichte motoren vast 
en zeker dominant blijven in de markt. De keuze 
voor een motorfiets of scooter is steeds vaker een 
rationele mobiliteitskeuze: vlot in de files, gemak-
kelijk parkeren, handig en veelzijdig in gebruik.  
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Onder het luik mobiliteit hadden de activiteiten 
tijdens het afgelopen boekjaar betrekking op de 
uitwerking en uitdraging van een toekomstvisie 
op het wegennet in ons land, alsook op de infor-
matie en promotie rond schone voertuigen. 

Mobiliteitsstudie “10 verbeterop-
ties naar een performant en duur-
zaam transportsysteem” verder 
gevaloriseerd in 2010

De resultaten van deze studie die de K.U.LEUVEN 
in 2009 verrichtte in opdracht van FEBIAC en 
TOURING, werden ook in 2010 meermaals 
gebruikt tijdens FEBIAC-activiteiten, -tussenkomsten 
en -publicaties, alsook tijdens enkele politieke 
debatten in de bevoegde commissies van de fede-
rale en gewestparlementen. 

Opmaak en voorstelling Visienota 
“Wegennet 2020+”

In de schoot van de Vlaamse werkgeversor-
ganisatie VOKA coördineert FEBIAC de werk-
groep “Mobiliteit en Concurrentiekracht”, waarin 
diverse sectoren een actueel thema uitwerken en 
oplossingen voorstellen aan beleidsmakers. 
Het gebrek aan mobiliteit wordt steeds vaker een 
bedreiging aanzien voor de concurrentiekracht 
van onze regio, aangezien onze bedrijven en 
economische polen almaar moeilijker bereik-
baar worden. Mobiliteit, en vooral de vrijwa-
ring ervan, is meer dan ooit een topprioriteit 
voor het bedrijfsleven. Daarom moeten politieke 
beleidsverantwoordelijken vervoersinfrastructuur 
beschouwen als een productiefactor van onze 

economie en dus tot een kerntaak rekenen van 
de overheid als men een logistieke topregio wil 
blijven. 
Daarbij hoort een performant en robuust multi-
modaal vervoersysteem dat verduurzaamd kan 
worden door in te zetten op co-modaliteit, slimme 
logistiek, schonere vervoermiddelen en hogere 
transport- en milieuefficiëntie. Enkele van deze 
elementen zijn ook te vinden in de hierboven 
vermelde mobiliteitstudie. 
Deze visie en concepten werden uitgeschreven 
in een visienota, die in de herfst van 2010 werd 
voorgesteld aan en besproken met diverse minis-
teriële kabinetten. De visienota diende tevens 
als insteek voor de opmaak van de beleidsnota 
Mobiliteit en Openbare Werken 2010-2011 van 
bevoegd Vlaams Minister Hilde Crevits.
   

Opmaak en voorstelling “Clean 
Vehicle Plan”
 
Door de grote belangstelling voor elektrische en 
aardgasvoertuigen heeft FEBIAC twee publicaties 
klaargestoomd: een themabrochure rond elektri-
sche voertuigen (zie ook hoofdstuk Milieu) en een 
tienpuntenplan met aanbevelingen en maatrege-
len die de overheid moet nemen om elektrische 
en aardgasvoertuigen snel(ler) in het straatbeeld 
te krijgen. Het “Clean Vehicle Plan” werd intussen 
met enkele beleidsmakers besproken. Specifiek 
rond de promotie van aardgasvoertuigen was 
FEBIAC tevens gastspreker tijdens de opening 
van het eerste publieke aardgastankstation van 
de groep DATS24, waar trouwens heel wat mer-
ken met aardgasmodellen aanwezig waren.

2010 JAARVERSLAG

Mobiliteit
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Witboek Vervoerbeleid 2011-2020

Begin 2011 heeft de Europese Commissie haar visie 
op het Europese vervoerbeleid neergelegd in een 
nieuw Witboek. Daarin onderstreept de Commissie 
dat mobiliteit verminderen geen optie is als de EU 
economisch verder wil groeien en jobs creëren. Dit 
moet dan wel gepaard gaan met een verminde-
ring van schadelijke en broeikasgasemissies, olie-
schaarste en -afhankelijkheid, groeiende congestie 
en onbereikbaarheid. 

De strategie van de Commissie heeft een tijdsho-
rizon van 2050. Tegen dan moet het Europese 
vervoersysteem een ware transformatie hebben 
ondergaan: 60% minder transportemissies, minstens 
50% van het landvervoer boven 300km via spoor 
(en water), geen verkeersdoden meer en geen ben-
zine- en dieselvoertuigen meer in steden. 

FEBIAC betreurt vooreerst dat de Commissie afstapt 
van technologieneutraal en resultaatgericht beleid 
want dat geeft de industrie juist de flexibiliteit en 
vrijheid om kostefficiënte technologieën te ontwik-
kelen en laat ruimte om verbeteringen in bestaande 
technologieën en nieuwe uitvindingen alle kansen 
te geven. Niemand weet vandaag immers welke 
technologische innovatie de toekomst kan bren-
gen. Het als het ware opleggen van een techno-
logie is bijgevolg contraproductief en onnodig: 

het instellen van luchtkwaliteitsnormen en van 
CO2-reductiedoelen volstaat. 

 Verder staat “Modal Shift” opnieuw in het brandpunt 
van het Europese vervoerbeleid. Daarmee draait 
men de teller 10 jaar terug. In de tussentijdse her-
ziening van het vorige Witboek besefte men dat de 
modal shift aanpak had gefaald en kwam het con-
cept co-modaliteit, zij het schoorvoetend, in beeld. 
Het leek er dan ook op dat de Commissie deze keer 
co-modaliteit als speerpunt ging nemen. In extremis 
echter werd een bocht van 180° genomen en grijpt 
men terug naar oude, onbeproefde recepten.

De Commissie bepaalt dus niet enkel de technologie 
die de industrie moet ontwikkelen, maar ook de ver-
voermodus die de burger te gebruiken heeft. Burgers 
zullen hier weinig boodschap aan hebben: die willen 
in essentie efficiënt vervoer en niet zozeer een specifie-
ke modus opgelegd krijgen. Bovendien is een onvoor-
waardelijke modal shift helemaal geen garantie voor 
efficiënt vervoer op maat van de gebruiker.

De discussie rond het Witboek is nog lang niet ten 
einde en biedt alleszins voldoende stof om invul-
ling te geven aan de 3e editie van de “European 
Automotive Forum” (www.automotiveforum.eu), 
een Europese conferentie die FEBIAC organiseert 
in het kader van haar Autosalons. Afspraak dus 
in januari 2012 te Brussels Expo!  
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Het afgelopen jaar werd een waaier aan milieu-
dossiers opgevolgd. Deze met de grootste (poten-
tiële) impact voor de automobielsector worden 
hieronder bondig samengevat.

Recyclage

In september 2010 publiceerde de Waalse 
overheid in het Belgisch Staatsblad een nieuw 
besluit betreffende afvalstromen waarop een 
terugnameplicht van toepassing is. Het bevat 
verschillende onaanvaardbare maatregelen, die 
de hele recyclagesector bedreigen, vooral het 
huidige, goed functionerende recyclagesysteem 
voor afgedankte voertuigen. 

Het besluit stelt onder andere een extra terug-
nameplicht in voor elektrische en elektronische 
componenten in voertuigen. Het besluit maakt 
het ook onmogelijk om een organisatie met 
enkel rapporteringsplicht te bestendigen, wat de 
huidige structuur en werking van FEBELAUTO 
in gevaar brengt. En tenslotte draagt het besluit 
enorm veel bevoegdheid over aan de Waalse 
regering en de containerparken om, in de plaats 
van de hiervoor opgerichte beheersorganisaties, 
te beslissen hoe afval verwerkt moet worden in 
het Waals gewest.
Een dergelijke wijziging aan het systeem voor 
afvalverwerking zonder samenspraak ten gronde 
met de belangrijkste spelers van het huidige recy-
clagesysteem is moeilijk te begrijpen. Ons land 
behoort immers tot de absolute wereldtop  wat 
betreft recyclage. Het huidige systeem bewijst 
dus al jaren zijn dienst. FEBIAC zag zich dan 
ook genoodzaakt om, samen met verscheidene 

andere sectoren die geraakt worden door deze 
nieuwe wetgeving, beroep aan te tekenen bij de 
Raad van State. 
Inmiddels heeft de Waalse regering, in haar ant-
woord op onze klacht, erkend dat er geen extra 
terugnameplicht voor elektronische componenten 
nodig is. FEBIAC verwelkomt deze aanpassing 
maar blijft betreuren zich te hebben moeten 
wenden tot de Raad van State. Zij hoopt dat in 
de toekomst dergelijke situaties kunnen vermeden 
worden. Daarom blijft onze sector de hand reiken 
naar onze gewestelijke overheden om in overleg 
met elkaar verder te werken aan een kostefficiënt 
en doeltreffend afvalstoffenbeleid. 

Elektrische voertuigen (EV)

Het jaar 2010 zag een enorme groei in de 
aandacht voor elektrische voertuigen. Vanuit 
politieke hoek werden meerdere seminaries en 
conferenties georganiseerd. In de eerste plaats 
het ‘Belgian Platform on Electric Vehicles’, dat 
gecoördineerd wordt door de FOD Economie, 
KMO, Middenstand en Energie. Dit platform 
heeft tot doel om alle stakeholders, waaronder 
FEBIAC, bij elkaar te brengen om de mogelijk-
heden van elektrische voertuigen in ons land te 
bestuderen. 

Daarnaast heeft FEBIAC zelf haar steentje bij-
gedragen aan het EV-debat met de organisatie 
op het Salon van de 2e editie van de elektrische 
piste, de inhoudelijke en logistieke steun aan 2 EV-
conferenties van de FOD Economie en het VBO, en 
last but not least de publicatie van onze thema-
brochure “Elektrische voertuigen”.

2010 JAARVERSLAG

Milieu
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Verdere opvolging van het EV-dossier en overleg 
met de voertuigmerken gebeurt in het FEBIAC EV-
platform. Dit platform is opgericht met als doel 
een geconsolideerd standpunt van de sector rond 
thema’s als fiscaliteit, recyclage en reclame. 
   

Aardgas
 
FEBIAC onderschrijft de stelling dat een enkele 
technologie niet volstaat als antwoord op alle 
toekomstige uitdagingen op het vlak van milieu 
en energie. Alle veelbelovende en kostefficiënte 
alternatieve transportbrandstoffen en voertuig-
technologieën moeten beleidsmatig ondersteund 
worden, liefst op technologieneutrale wijze. 

Daarom neemt FEBIAC ook haar rol op in het 
nieuwe platform voor de bevordering van aard-
gas als voertuigbrandstof. Dit platform brengt 
de voornaamste acteurs uit de aardgassector 
samen en probeert de barrières weg te werken 
die de grootschalige en snelle introductie van 
CNG/LNG-technologie op de Belgische markt 
in de weg staan, zowel op technisch en wetge-
vend vlak als qua communicatie en fiscaliteit. Op 
deze manier hoopt FEBIAC onze beleidsmakers 
te kunnen overtuigen om in te zetten op deze 
“low hanging fruit” in de vergroening van het 
wegverkeer. 
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Een akkoord over een ‘groene’ 
fiscaliteit in België tegen 2013

In januari 2011 werd een akkoord gesloten tus-
sen het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest. 
Dat akkoord voorziet dat de gewesten, met res-
pect voor de eigenheden van elk gewest, gaan 
samenwerken om de wegenbelasting te her-
vormen. Die hervorming steunt op de volgende 
principes:

de introductie van een betaalsysteem voor 
vrachtwagens op basis van het reëel aantal 
gereden kilometers – dat systeem moet het 
huidige eurovignet vervangen;
de introductie van een elektronisch vignet voor 
lichte voertuigen (auto’s en bestelwagens) 
– het vignet geeft voor een forfaitair bedrag 
gedurende een bepaalde periode toegang 
tot het wegennet. Om de lasten gelijkmatig 
te verdelen, zal dit systeem ook gelden voor 
de buitenlandse auto’s die van het Belgische 
wegennet gebruik maken. De bedoeling is dat 
alle gebruikers bijdragen tot de kosten van het 
wegennet; 
de invoering, parallel met het vignet, van 
nieuwe berekeningswijzen voor de verkeersbe-
lasting en de belasting op de inverkeerstelling. 
Dat moet tot een groenere fiscaliteit leiden 
waarbij milieuparameters gehanteerd worden 
om de belastbare basis te bepalen. 

De inkomsten van de verkoop van het vignet 
voor lichte buitenlandse auto’s, zouden als volgt 
verdeeld worden: 10% voor Brussel, 38% voor 
Wallonië en 52% voor Vlaanderen. 

•

•

•

Een gemeenschappelijk technisch comité van de 
drie gewesten wordt samengesteld om de samen-
werking tussen de eenheden te organiseren en 
om de concrete modaliteiten van de nieuwe 
systemen te onderzoeken.

Op federaal niveau

De kortingen op factuur voor schone auto’s 
   
In 2010 werden er in België op naam van parti-
culieren 82.792 nieuwe auto’s ingeschreven die 
minder dan 105 g CO2/km uitstoten en die dus een 
korting van 15% op factuur genoten. 34.544 auto’s 
kregen een korting van 3 %. In vergelijking met 
2009 is dat een heel sterke groei, respectievelijk 
+ 233% (!) en + 4,9%. 
De indrukwekkende stijging van het aantal auto’s 
dat minder dan 105 g CO2 uitstoot, wordt ver-
klaard doordat er in die categorie almaar meer 
modellen op de markt komen – eens te meer een 
bewijs van de inspanningen die de constructeurs 
leveren om de CO2-uitstoot terug te dringen.
Wanneer men de cijfers voor alle eigenaars samen 
bekijkt, boeken de twee categorieën samen een 
winst van 118% zodat ze in 2010 31,2% van de 
totale markt voor nieuwe auto’s vertegenwoordig-
den, tegenover 16,5% in 2009. 

Staatssecretaris voor Milieufiscaliteit Bernard 
Clerfayt en Minister van Financiën Didier Reynders 
hebben overigens 230 miljoen € voorzien om het 
systeem van de korting op factuur in 2011 voort 
te zetten. 

2010 JAARVERSLAG

Fiscaliteit
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 • Jaarlijks VAA = (CO2-coëfficiënt) x (#g CO2) x (5.000 km of 7.500 km)   
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Bedrijfswagens — Voordeel van alle aard (VAA) 

Omdat we een regering van lopende zaken hebben, kunnen er geen beslissingen genomen worden over 
de belasting op de bedrijfswagens. Alleen de bedragen waarmee rekening wordt gehouden bij de bere-
kening van de voordelen van alle aard – volgens de formule hieronder – werden voor 2011 geïndexeerd 
zoals vastgelegd in een Koninklijk Besluit.

Brandstof CO2-coëffi ciënt  2010 CO2-coëffi ciënt  2011

Benzine/LPG/aardgas € 0,00210/g € 0,00216/g

Diesel € 0,00230/g € 0,00237/g

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

x < 105 g  x < 105 g  x < 105 g 
 105 g ≤

 x ≤ 115 g  
 105 g ≤

 x ≤ 115 g   
 105 g ≤ x 
≤ 115 g 

     

                              
  
     9.657  22.712 24.864   32.926 82.792  34.544
   
TOTAAL ≤115 g CO2/km
op naam van een particulier    32.369  57.790   117.336
  
     13.925  32.529 30.881   47.558 108.336  62.588

TOTAAL ≤ 115 g CO2/km
Alle eigenaars     46.454  78.439   170.924

TOTALE MARKT     535.947   476.194   547.347

Marktaandelen    2,6%  6,1% 6,5%    10,0% 19,8%  11,4%

Aandeel auto's ≤ 115 g in de totale markt  8,7%   16,5%   31,2%

2008 2009 2010

De verschillende initiatieven van 
de gewesten 

Het bonus-malussysteem van het Waalse Gewest 

Tijdens de zomer van 2010 heeft de Waalse 
regering onverwacht beslist om de bonus voor 
auto’s die minder dan 99 g CO2/km uitstoten, 
tot 600 € te beperken. FEBIAC heeft verschei-

dene keren contact gehad met de kabinetten om 
de impact voor de consumenten die hun auto al 
besteld hadden (en op de levering wachtten) zo 
veel mogelijk te beperken, vooraleer die maatre-
gel aangekondigd zou worden en in voege zou 
treden.

De Waalse regering heeft ons overigens laten 
weten dat ze van plan is om grotere premies 

Bron: FEBIAC
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te geven aan auto’s die bijzonder weinig CO2 
uitstoten.

De gemiddelde uitstoot van de nieuwe auto’s 
die in 2010 in Wallonië door particulieren inge-
schreven werden, bedraagt 123,5 g CO2/km 
tegenover 131,5 g in 2009.

Bij de inschrijvingen op naam van een bedrijf (al dan 
niet leasing) stelt men, in alle regio’s, een duidelijke 
daling van het emissieniveau vast. De beperking 
van de aftrek voor de auto’s die veel CO2 uitstoten, 
is daar zeker niet vreemd aan. Tegelijk sensibiliseert 
die maatregel de vlootbeheerders voor de nood-
zaak om het brandstofverbruik te verminderen.

De cijfers voor 2010 voor alle eigenaars samen 
vertonen eveneens een duidelijke neerwaartse 
trend – de gemiddelde uitstoot daalt van 142 tot 
133,5 g CO2/km.

Inning van de verkeersbelastin-
gen door de Vlaamse belasting-
administratie (VLABEL)

Sinds 1 januari 2011 int het Vlaamse gewest zelf 
de BIV en de verkeersbelasting (in de plaats van 
de federale administratie).

Project voor een “groene” BIV 
door het Vlaamse Gewest

Het Vlaamse Gewest heeft de bedoeling om de 
BIV ‘groener’ te maken. Als criteria zouden de 
CO2-uitstoot en de Euronormen gebruikt worden, 
met een onderscheid tussen benzine en diesel om 
rekening te houden met de uitstoot van fijn stof. Als 
mogelijke datum waarop het systeem van kracht kan 
worden, wordt 1 januari 2012 naar voren gescho-
ven. Op dit moment is er nog altijd geen politiek 
akkoord binnen de Vlaamse regering. 

 • CO2–uitstoot door de nieuwe auto’s in België, per type eigenaar en per gewest 

2009 2010 2009/2010 (%)

BR       VL    WAL    België BR      VL      WAL   België BR     VL      WAL   België

Bedrijven
   waaronder

143,0 149,8 151,3 147,7 135,4 149,8 143,1 146,8 -5,3% 0,0% -5,4% -0,6%

   Leasing 139,1 141,8 145,5 140,6 131,0 131,9 140,6 131,7 -5,8% -7,0% -3,4% -6,4%

Zelfstandigen 142,8 152,1 138,6 146,1 133,8 143,1 131,1 137,7 -6,3% -5,9% -5,4% -5,7%

Particulieren 139,2 143,3 131,5 138,1 129,6 134,6 123,5 129,5 -6,9% -6,0% -6,1% -6,2%

Totaal 142,3 146,0 135,0 141,9 133,9 137,3 127,1 133,5 -5,9% -5,9% -5,9% -5,9%

Bron: FEBIAC
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Verkeersveiligheid

                                       Voortschrijdend
                                       jaartotaal

                                       december 2010

Voortschrijdend
jaartotaal

december 2009

Verschil

JT 2010/JT 2009

Evolutie

in %

Aantal geregistreerde
letselongevallen 45369 47615 -2246 -4,7%

Waarvan dodelijke 
ongevallen 686 779 -93 -11,9%

Aantal geregistreerde
gewonden 58473 61320 -2847 -4,6%

Aantal geregistreerde
doden ter plaatse 729 828 -99 -12,0%

Infografi e: BIVV / Gegevensbron: WPR en ANG

Gestage daling aantal ongevallen

Op basis van de processen-verbaal van de lokale 
politiezones en de federale verkeerspolitie stelt 
het BIVV maandelijks een punctueel overzicht op 
van het aantal doden (ter plaatse) en gewonden 
ten gevolge van een letselongeval, de zogenaam-
de verkeersbarometer. In 2010 daalde het aantal 
doden ter plaatse t.o.v. 2009 met -12,0% van 
828 naar 729; het aantal letselongevallen nam 
af met -4,7%: van 47.615 naar 45.369. 

Sinds 2007 wisselen een jaar van stagnatie en 
een jaar van vooruitgang elkaar af: in 2007 
(970 doden ter plaatse) stagneerde het aantal 
doden ter plaatse t.o.v. 2006 (heel lichte toe-
name van 1%), in 2008 (835 doden ter plaatse) 
nam het aantal doden ter plaatse af met 14%, 
dan volgde in 2009 (828 doden ter plaatse) 
weer een stagnatie van -1%, en opnieuw een 
aanzienlijke daling van -12% in 2010.
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Aantal ongevallen met motor-
rijders daalt eveneens 

De meeste recente ongevalcijfers die ter beschik-
king zijn bij de FOD Economie en het BIVV, date-
ren van 2008. In vergelijking met 2007 vallen er 
goede resultaten te noteren:

het aantal doden is gedaald met 20,58% 
(108 doden in 2008 en in 2007 nog 136)
het aantal zwaargewonden is gedaald met 
9% (768 zwaargewonden in 2008 en in 
2007 nog 844)
het aantal lichtgewonden is lichtjes gestegen 
met 3,35% (3298 lichtgewonden in 208 en 
3191 in 2007.

Deze bemoedigende cijfers staan toch wel in 
contrast met het algemene beeld dat motorrijden 
uiterst gevaarlijk is. Daarbij komt nog dat het tota-
le voertuigenpark met 3,45% is gegroeid tussen 
2007 en 2008 (park: 384.310 gemotoriseerde 
2-, 3- en 4-wielers). Het aantal gereden kilometers 
is voor dezelfde periode toegenomen van 1,30 
naar 1,32 miljard km. Tussen 1991 en 2007 is 
het aantal reizigerskilometers per motorfiets geste-
gen met 169% (omwille van de vlotte mobiliteit). 
Het overlijdensrisico per reizigerskilometers is bij 
motorrijders in 15 jaar tijd dus wel degelijk meer 
dan de helft gehalveerd. Toch blijven motorrijders 
zwakke weggebruikers. Het valt trouwens te ver-
wachten dat de komende jaren het aantal scooter- 
en motorrijders nog zal toenemen. 

•

•

•

FEBIAC actief in verkeersveilig-
heidsdossiers 

FEBIAC werkt op diverse vlakken aan dossiers 
rond verkeersveilgheid. Via het lidmaatschap van 
OICA, ACEA en ACEM verdedigt FEBIAC haar 
standpunten op wereldwijd en Europees niveau. 
Op Belgisch niveau werkt FEBIAC samen met 
haar leden standpunten uit binnen het Technical 
Committee (TC), het Belgian Manufacturers 
Committee (BMC) voor wat betreft personenwa-
gens en bedrijfsvoertuigen, en binnen de sectie 
gemotoriseerde tweewielers en de MotorCycle 
Council voor wat betreft motorfietsen.
Finaal moet de aandacht voor veiligheid omge-
zet worden naar Belgische regelgeving. FEBIAC 
weegt op het beleid door haar tussenkomsten in 
de Raad van Bestuur van het Belgisch Instituut  
voor Verkeersveiligheid (BIVV) en de Federale 
Commissie Verkeersveiligheid (FCVV). Specifiek 
voor de gemotoriseerde tweewielers (GTW) 
zetelt FEBIAC in de werkgroep motorrijders van 
de FCVV. Hieronder volgt een bondig overzicht 
van de belagrijkste dossiers die het afgelopen 
jaar werden behandeld.

1. General Safety Regulation (GSR) 

Verordening (EC) N° 661/2009 of ook GSR 
aangaande motorvoertuigen creëert een kader 
voor veiligheidsvoorschriften en vervangt als dus-
danig een groot aantal afzonderlijke richtlijnen. 
Op die manier moet het geheel van voorschriften 
eenvoudiger worden mede ook omdat, in de 
mate van het mogelijke, verwezen wordt naar 
globaal geldende reglementen van Genève. Voor 
zover nog niet bestaand of onvolledig, werden  
deze reglementen aangevuld met uitvoerende 
maatregelen. Afgelopen werkjaar werden op 
deze wijze een tiental uitvoerende maatregelen 
behandeld en, in samenwerking met ACEA, 
besproken met de Belgische vertegenwoordiger 
in het zgn. Technisch Comité Motorvoertuigen op 

Δ



27

V
ER

K
EER

SV
EILIG

H
EID

2010 JAARVERSLAG

internationaal niveau: geavanceerde noodremsyste-
men, waarschuwingssystemen voor het onbedoeld 
verlaten van de rijstrook, bandenspanningcontrole-
systemen, schakelindicatoren en brandstofverbruik-
meter, massa’s en afmetingen van de voertuigen.

2. De Kaderrichtlijn voor Europese voertuigtype-
keuring 2007/46/EC

Aangezien de GSR onderdeel is van de kader-
richtlijn 70/156/EEG inzake de onderlinge aan-
passing van de wetgevingen van de lidstaten 
betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen 
en aanhangwagens daarvan, diende ook deze 
richtlijn geamendeerd te worden.
Het afgelopen jaar ging de meeste aandacht uit 
naar de amendering van bijlage II die gaat over 
de definitie van voertuigtypes en voertuigcate-
gorieën. Gezien het belang van deze bijlage, 
ondermeer voor wat betreft het monitoren van de 
CO2-uitstoot, streeft FEBIAC samen met haar leden 
naar een gepaste definiëring van voertuigtypes.

3. Elektrische voertuigen

Tijdens het voorbije Salon coördineerde FEBIAC een 
ontmoeting met de FOD Mobiliteit en Vervoer aan-
gaande de homologatie en technische keuring van 
elektrische voertuigen in België. FEBIAC streeft naar 
een homologatie van elektrische voertuigen conform 
de kaderrichtlijn en de GSR met inbegrip van de 
daaraan verbonden reglementen van Europa en 
Genève. Initiatieven van individuele lidstaten om 
elektrische voertuigen te homologeren via nationale 
procedures vindt FEBIAC geenszins een alternatief.
Bedrijfsvoertuigen die in meerdere etappes gebouwd 
worden, zogenaamde multistage voertuigen, vor-
men een specifieke uitdaging op het vlak van voer-
tuigtypekeuring. Tijdens een tweede sessie op het 
Salon werd hieraan specifiek aandacht besteed. 
Op diverse stands kreeg de FOD eerstehands 
informatie van de constructeurs aangaande homo-
logatieaspecten, veiligheidsvoorzieningen, evenals 

ontwikkelingen met betrekking tot energieëfficiëntie. 
Verder verleende FEBIAC medewerking aan een 
symposium rond dit thema in samenwerking met 
AGORIA en GOCA.

4. Intelligent Transportation Systems (ITS)

De technologische vooruitgang reikt steeds meer 
middelen aan om ongevallen te voorkomen en 
de gevolgen ervan te beperken. De inzet van 
dergelijke systemen vraagt echter een grondige 
studie van het gedrag en de verantwoordelijk-
heden van de chauffeurs. Momenteel wil men 
geenszins de verantwoordelijkheid wegnemen: 
de chauffeur moet, zoals voorheen, de controle 
over het voertuig behouden. Op Europees niveau 
werd dienaangaande 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 in het bijzonder eCall heel wat 
ontwikkelingswerk verricht, maar vrezen nu dat 
hun inspanningen teniet gaan door onvoldoende 
harmonisatie binnen de Europese Unie. FEBIAC is 
tevreden dat België inmiddels het Memorandum of 
Understanding ondertekend heeft en zich akkoord 
verklaart om het uniform communicatieplatform 
in Europa te ondersteunen. Algemeen wordt ver-
wacht dat de Europese Commissie een initiatief tot 
regelgeving zal nemen rond eCall. Het komende 
jaar zal FEBIAC de activiteiten blijven opvolgen in 
samenwerking met ACEA, OICA en ITS Belgium.
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Technische Aspecten

De nieuwe Europese nummerplaat

De opvallendste en meest zichtbare maatregel 
die de Belgische overheden het voorbije jaar 
genomen hebben, was ongetwijfeld de introduc-
tie van de nieuwe Europese nummerplaat.

Wegens het complexe karakter van het dossier 
en de val van de federale regering in april 2010 
kende de besluitvorming hierover een enigszins 
verwarrend verloop. In eerste instantie werd de 
limietdatum verschoven waarop de kandidaten 
voor de concessie om de nummerplaten en de 
kentekenbewijzen te distribueren, hun offerte 
moesten indienen. 
In juli 2010 ging de Ministerraad uiteindelijk 
akkoord om met B-Post een contract af te sluiten 
en dat bedrijf een concessie te verlenen voor de 
productie, distributie en schrapping van num-
merplaten in het Europese formaat, en voor de 
verzending van de kentekenbewijzen, de mede-
delingen van schrapping en alle andere briefwis-
seling. De Ministerraad legde ook de prijs vast 
voor de levering van een nummerplaat – namelijk 
20 euro – en besliste ook over de kleur, een 
onderwerp dat tot heel wat discussies aanleiding 
had gegeven.
De levering van de eerste Europese nummerplaat 
was oorspronkelijk voorzien voor 15 juli 2010. 
Die datum werd niet gehaald en de zaak werd 
uitgesteld tot 10 september 2010. Uiteindelijk 
werd de eerste nummerplaat pas op 15 novem-
ber 2010 afgeleverd.
Van die datum tot eind maart werden er bijna 
400.000 ‘robijnrode’ nieuwe nummerplaten 
afgeleverd, met zeven tekens voorafgegaan door 

een blauw veld met daarin het Europese symbool 
en de letter B.
Omdat bij elke wijziging in het register van de 
ingeschreven voertuigen (inschrijving van een 
nieuwe of tweedehandse auto, aanvraag van 
een duplicaat, verhuizing, ...) een nieuwe plaat 
afgeleverd wordt, is het aantal schrappingen de 
voorbije maanden sterk toegenomen. 
Omdat de vertraging bij het schrappen van de 
oude platen tot twee weken kan oplopen, gebeurt 
het vaak dat de belastingdienst, die nog niet van 
de schrapping op de hoogte gebracht is, nog een 
belasting op de oude plaat heft. Omdat de DIV 
echter alle oude platen met retroactieve werking 
schrapt op de datum waarop ze ingeleverd wer-
den, wordt de te veel betaalde verkeersbelasting 
door de bevoegde overheid terugbetaald. 
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Dagrijlichten

Een andere opvallende maatregel was de invoe-
ring van de dagrijlichten.

Wegens de toepassing van Richtlijn 2008/89/CE 
betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsig-
naalinrichtingen op motorvoertuigen en aanhangwa-
gens daarvan, en van het Koninklijk Besluit van 
25 maart 2010 dat die richtlijn in het Belgische 
technische reglement omzet, moeten de nieuwe 
modellen auto’s en bestelwagens die op de markt 
komen, vanaf 7 februari 2011 met ‘dagrijlichten’ 
uitgerust zijn. Voor de andere voertuigcategorieën 
wordt die verplichting op 7 augustus 2012 van 
kracht. 
De dagrijlichten zijn lampen op de voorzijde 
van de auto die de auto overdag beter zichtbaar 
maken. Ze moeten automatisch ontstoken worden 
wanneer het systeem dat de start en/of het stil-
leggen van de motor stuurt, zich in een positie 
bevindt waarin de motor kan draaien. Ze moeten 
automatisch doven wanneer de mistlampen voor-
aan of de koplampen ontstoken worden, behalve 
als die laatste gebruikt worden om met korte 
intervallen lichtsignalen te geven. 

Daarnaast is het reglementaire kader betreffende 
het alcoholslot voor de uitvoering van de wet van 
12 juli 2009 vervolledigd door de uitvaardiging, op 
26 november 2010, van de verschillende besluiten 
betreffende het omkaderingsprogramma, de instal-
latie en technische specificaties van de alcoholslo-
ten, het rijbewijs, enz. 
De huidige wetgeving belet echter niet dat het 
alcoholslot op vrijwillige basis gebruikt wordt. De 
eigenaar van het voertuig is dan uiteraard niet 
gebonden door de wettelijke bepalingen.

Naast die maatregelen heeft de administratie ook 
nieuwe bepalingen voorbereid, bijvoorbeeld met 
betrekking tot:

de voertuigen die met een ‘O-plaat’ ingeschre-
ven zijn;
de technische controle voor de inschrijving op naam 
van een andere eigenaar en de productie van het 
gelijkvormigheidsattest van ingevoerde voertuigen 
die een Europese homologatie hebben en voordien 
in een andere lidstaat ingeschreven waren;
het gebruik van LPG voor de aandrijving van 
auto’s;
het gebruik van aardgas onder druk (GNC) 
voor de aandrijving van auto’s.

•

•

•

•
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Van 15 tot 23 januari organiseerde FEBIAC 
in Brussels Expo het 89e Salon voor Lichte 
Bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Moto’s. 
De verwachtingen voor waren hoog gespannen bij 
de hele sector en editie 2011 werd afgesloten met 
een uitermate positieve balans en een nieuw bezoe-
kersrecord voor de salons in de onpare jaren. 

We kunnen ontegensprekelijk zeggen dat onze salon-
afdeling een echte krachttoer heeft gerealiseerd door 
maar liefst 379.667 bezoekers naar het salon 2011 
te brengen. Dat is een nieuwe referentie wat betreft 
het aantal bezoekers voor dit evenement, dat sommi-
gen wel eens pejoratief als het ‘kleine salon’ bestem-
pelen. Die bijnaam was dit jaar duidelijk niet van 
toepassing want het aanbod stond zowel kwantitatief 
als kwalitatief op het niveau van de toonaangevende 
Europese salons. We moeten het niet onder stoelen of 
banken steken: het was een erg geslaagd salon. Dat 
succes is ook te danken aan enkele innovaties die we 
voor deze editie 2011 in het leven hebben geroepen. 
We denken daarbij aan de tentoonstelling Dream 
Cars for Wishes, de concretisering van de ruimte voor 
gezinsentertainment in Paleis 2 en de groepering van 
de koetswerkbouwers in een en dezelfde omgeving. 
Behalve het onthaal voor de doorsnee bezoekers 
werden zelfstandigen bijzonder in de watten gelegd, 
en dan hebben we het nog niet over het onuitgegeven 
aanbod voor de gezinnen. Twee innovaties die vanaf 

de eerste voorbereidingen van het salon 2011 wer-
den bestudeerd en dus lange tijd konden rijpen want 
we wilden die twee categorieën van bezoekers terug 
centraal zetten in onze benadering.

Naar het voorbeeld van wat de onovertroffen inschrij-
vingscijfers in 2010 reeds aantoonden, heeft het 
salon het idee versterkt dat de Belg veel belang 
hecht aan zijn wagen maar ook aan de algemene 
mobiliteitskwesties. Als we daar nog de economische 
heropleving in ons land bijtelden, beschikten we over 
diverse aanwijzingen om een positieve balans te 
voorzien voor het salon van 2011 maar de proporties 
overtroffen al onze verwachtingen. Rekening houdend 
met de innovaties in Paleis 2 en de inhuldiging van de 
ruimte voor ‘Dream Cars for Wishes’, hadden we de 
ambitie om 8 tot 10 procent meer bezoekers te lok-
ken dan voor editie 2009. De werkelijke stijging met 
15 procent overtrof al onze verwachtingen, vooral 
gezien het feit dat veel andere salons moeten vechten 
om hun voortbestaan. Tijdens het salon zelf heeft het 
salonteam ook op verschillende niveaus gewerkt om 
de ontvangst van de bezoekers te verbeteren, vooral 
in de Astrid-hall. Met onze slogan ‘Drive your dream’ 
wilden we opnieuw een betoverend salon en daar 
zijn we met de ruimte ‘Dream Cars for Wishes’ in 
geslaagd. We wilden ook elke automobilist, motor-
rijder en weggebruiker de kans geven om zijn droom 
te vinden en ook dat is duidelijk gelukt.

89e Salon van 
Bedrijfsvoertuigen,

vrijetijdsvoertuigen en moto’s

2010 JAARVERSLAG
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Het salon 2011 werd unaniem geprezen door de 
pers en het publiek en liet ook bij de standhouders 
een positieve indruk na want zij profiteerden natuur-
lijk het meest van dat succes. De invloed van het 
Salon op de verkoopcijfers is genoegzaam bekend: 
het Salon wordt door de invoerders van verschil-
lende sectoren zelfs beschouwd als het voornaamste 
marketingevenement van het jaar. Het salon was een 
groot succes wat het aantal bezoekers en het aantal 
opgemaakte offertes betreft en gaf de verkoop van 
voertuigen in de eerste vier maanden van 2011 
een boost. Eind april hebben we vastgesteld dat het 
aantal inschrijvingen van nieuwe privéwagens met 
2% is gestegen in vergelijking met het recordjaar 
2010. Hetzelfde geldt voor de inschrijvingen van 
tweewielers, goed voor een stijging van 10,3%. 
Ook de inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen 
en vrachtwagentrekkers namen een hoge vlucht met 
stijgingen van respectievelijk 17,3% en 91,5%. Het 
behoeft dus geen betoog: het Salon is meer dan 
ooit een niet te missen marketingevenement in het 
Belgische commerciële landschap, een manifestatie 
waarvan het succes een rechtstreekse invloed heeft 
op de verkoopcijfers van de invoerders.

Truck & Transport  
32. 878 keer bedankt 
 
Ook Truck & Transport was een succes : 32.557 pro-

fessionele bezoekers bezochten van 15 tot 18 janu-
ari de vakbeurs. Een mooi resultaat gezien het 
uitbreken van de wereldwijde kredietcrisis - een 
kleine twee jaar geleden - die de sector van het 
zwaar wegtransport extra hard getroffen heeft.

Tijdens de vier dagen van Truck & Transport kre-
gen de bezoekers een breed overzicht van al wat 
de transportsector vandaag te bieden heeft en 
konden ze ontdekken hoe de sector de toekomst 
voorbereidt. Met de slagzin “Great solutions, 
efficient business”, benadrukte de organisator de 
toenemende rol van het wegvervoer – nu al meer 
dan 70% van het totale goederenverkeer. Bijna 
100 exposanten stelden dan ook opnieuw hun 
vertrouwen in Truck & Transport.
Na afloop van de vakbeurs was de overheer-
sende noot bij alle exposanten optimisme. De 
bezoekers waren op de afspraak en de contacten 
met de klanten verliepen vlot. De meeste transpor-
teurs bleven weliswaar voorzichtig, maar er was 
terug een bereidheid tot kopen, een teken aan de 
wand dat het economisch beter gaat. De inschrij-
vingscijfers van de voorbije maanden bevestigen 
dit optimisme... 

FEBIAC geeft dan ook graag afspraak in janu-
ari 2013 voor een nieuwe editie van Truck & 
Transport!

2010 JAARVERSLAG
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Opleiding van leerkrachten

FEBIAC organiseert elke jaar een cyclus van vier 
opleidingen voor leerkrachten in autoafdelingen van 
technische- en beroepsscholen. Deze bijscholing, die 
op woensdagnamiddag wordt georganiseerd, wist in 
2010 bijna 600 deelnemers aan te trekken. We blij-
ven ervan overtuigd dat het project ‘teach the teacher’ 
zich zal vertalen in een degelijkere en modernere 
opleiding voor leerlingen die een autorichting heb-
ben gekozen. Op basis van die opleidingen werd 
een bibliotheek met didactisch materiaal aangelegd 
voor leerkrachten in autorichtingen. Deze dvd’s en cd-
roms’s worden ter beschikking gesteld van leerkrach-
ten die hun cursus met de recentste materialen willen 
ondersteunen. We hebben de scholen en leerkrachten 
ook didactische materialen doorgegeven die we van 
onze leden hebben gekregen. Dat waren dan voor-
namelijk technische handleidingen, motorblokken, 
banden en zelfs hele wagens.

Managementopleidingen

Het programma ‘Advanced Automotive Management’ 
(AAM), georganiseerd door FEBIAC en Ichec 
Entreprises, heeft zopas een erg succesvolle tiende 
editie achter de rug. Zoals elk jaar werd de inhoud 
van de cursussen verfijnd en verbeterd. Onze relaties 
met de invoerders en concessiehouders stellen ons in 
staat om in te spelen op nieuwe behoeften en wen-
sen door ons programma voortdurend bij te sturen. 
De naam en reputatie van AAM zetten steeds meer 

invoerders aan om bij ons opleidingen op maat 
aan te vragen. Er is ook een specifiek programma 
voorzien voor de oud-studenten van AAM en voor de 
leden van onze vereniging in het algemeen.
 
toekomstopwielen.be

FEBIAC heeft erop toegezien dat toekomstopwielen.
be aanwezig was op het 89e Salon van Lichte 
Bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Moto’s. 
Vanaf de stand werd met de hulp van verscheidene 
invoerders een spel georganiseerd voor studenten 
autotechniek. Dat oogstte heel wat succes met 
633 ingevulde deelnameformulieren over de hele 
salonperiode. De leerling die een foutloos parcours 
aflegde en het antwoord op de schiftingsvraag juist 
had, won een spelconsole naar keuze en kreeg 
een iPad met aanraakscherm voor zijn docent. 
De klas van de laureaat werd beloond met een 
circuitstage als copiloot van de peter van de actie, 
Jeffrey Van Hooydonk.

Om de actie onder de aandacht te brengen in 
de media, organiseerde FEBIAC een actie om 
toekomstopwielen te promoten in het kader van de 
Legend Boucles de Spa. Twee studenten konden 
de race van binnenuit beleven door deel uit te 
maken van het raceteam dat de wagen van piloot 
Patrick Snijers prepareerde. De balans van deze 
actie was uitermate positief met negen televisiere-
portages, een radioreportage en meer dan zeven-
tig geschreven artikels over toekomstopwielen.be. 
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Begin dit jaar werd een nieuwe versie van ons 
marktanalyse-instrument Evolustat voorgesteld aan 
onze leden. Deze toepassing, waarmee we voor 
een bepaalde periode kunnen analyseren hoeveel 
wagens en/of motoren er zijn ingeschreven op 
basis van de technische gegevens van de voertui-
gen, de eigenschappen van de eigenaars of hun 
geografische ligging, is voortaan beschikbaar via 
het internet. Deze nieuwe release is soepeler in 
gebruik en onderhoud aangezien men de toepas-
sing niet meer lokaal hoeft te installeren. Dat kan 
heel wat problemen voorkomen. Met deze nieu-
we toepassing hoopt Data Services opnieuw een 
gepast antwoord te bieden op de behoeften van de 
leden. Voor onze afdeling blijft het altijd de prioriteit 
om onze leden en andere actoren uit de Belgische 
autosector gedetailleerde informatie te bieden over 
de inschrijvingen en schrappingen van alle soorten 
van voertuigen. Onze nauwkeurige analyses van de 
evolutie van de Belgische automarkt steunen op het 
samenbrengen van verschillende informatiebronnen 
en worden doorgaans beschouwd als de meest 
complete en meest betrouwbare in de sector.

Technicar verzamelt alle technische eigenschappen 
van de personenwagens, voertuigen voor gemengd 
gebruik en bestelwagens die in België worden 
gecommercialiseerd, van de motorkenmerken (cilin-
derinhoud, vermogen, brandstof, enz.) tot en met de 
afmetingen (lengte, breedte, hoogte, koffervolume, 
enz.) en de officiële verbruikscijfers, het sleepgewicht, 
bepaalde uitrusting en natuurlijk de verkoopprijzen. 
Zo vindt men in Technicar de evolutie van alle model-
len die de voorbije vijftien jaar op de markt zijn 
gebracht. Die database is voor heel wat invoerders 
onmisbaar en werd ook aangepast om rekening te 

houden met de technologische vooruitgang van de 
auto en om de registratie van nieuwe energiebron-
nen toe te laten.
Onze gedetailleerde statistieken maken een nauw-
keurige opvolging van de Belgische automarkt 
mogelijk dankzij ons vermogen om de inschrijvings-
volumes aan onze Technicar te koppelen. Die koppe-
ling steunt deels op het Belgische referentienummer 
en aangezien de FOD Mobiliteit & Transport heeft 
besloten om dat nummer in de loop van 2010 af te 
schaffen, zagen we ons genoodzaakt om de logica 
van onze verwerking te herzien en de structuur van 
Technicar aan te passen om het kwaliteitsniveau aan 
te houden dat onze leden verwachten op het gebied 
van de statistische berekeningen.

Om de stand van zaken van de verschillende lopende 
dossiers en onze jongste voorstellen voor statistische 
producten op een gebruiksvriendelijke manier voor 
te stellen, hebben we in het prestigieuze kader van 
het 89e Salon voor lichte bedrijfsvoertuigen, vrije-
tijdsvoertuigen en moto’s een ontmoeting met onze 
leden georganiseerd in de vorm van een workshop. 
Die informatievoormiddag kon bij onze leden op 
heel wat belangstelling rekenen en zij hebben dan 
ook bijgedragen tot de hoogstaande kwaliteit van de 
contacten en gesprekken die er werden gevoerd. 

De positieve samenwerking tussen Data Services en 
de Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Transport 
werd de voorbije maanden opnieuw getoetst door 
de gemeenschappelijke oppuntstelling van de gege-
vens die de Europese Commissie vraagt in het kader 
van de instelling van een nieuwe procedure om de 
CO2-emissies te controleren. Het nieuwe Reglement 
443/2009, dat op 23 april 2009 werd aangeno-
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men door het Europees Parlement en de Raad van 
de Unie, bepaalt namelijk voor elke constructeur 
emissiedoelstellingen en eventuele boetes indien 
die emissiedoelstellingen niet worden gehaald. Dit 
reglement bepaalt ook de gegevens voor de CO2-
emissiecontrole die elke lidstaat moet verzamelen 
voor elke nieuwe wagen die op zijn grondgebied 
wordt ingeschreven. De steun die onze federatie in 
dat dossier verleent, draagt zonder twijfel bij om de 
verplichtingen van onze overheid ten opzichte van 
de Europese autoriteiten in te vullen. 

Om beter toe te zien op de belangen van onze 
leden, hebben we de jongste tijd heel wat energie 
geïnvesteerd in de opvolging van het Mobivis-dos-
sier en in het bijzonder in de nakende implementatie 
van de eerste projectfase (DIVNEW gedoopt). Zoals 
u weet, omvat Mobivis een diepgaande herstructu-
rering van de informaticaomgeving binnen de FOD 
Mobiliteit & Transport door de oprichting van een 

kruispuntbank van voertuigen die op termijn een 
betere traceerbaarheid van die voertuigen mogelijk 
moet maken. DIVNEW voorziet enkel een migratie 
van de bestaande functies van het huidige systeem 
naar een nieuw, performant informaticaplatform met 
behulp van moderne en krachtige ontwikkelingsin-
strumenten. We hebben hier twee bedenken bij. Op 
juridisch vlak zijn we van mening dat het ontwerp 
van Koninklijk Besluit voor de toepassing van de 
wet van 19 mei 2010 over de oprichting van de 
kruispuntbank van voertuigen FEBIAC, en dus ook de 
invoerders die we vertegenwoordigen, opzadelen 
met een onaanvaardbare juridische onzekerheid. 
We eisen dan ook een verduidelijking van de tekst 
die onze rechten en plichten duidelijk definieert. Op 
technisch vlak werden op verscheidene competen-
tieniveaus acties ondernomen om te zorgen dat we 
de inschrijvingsgegevens blijven ontvangen. Die zijn 
immers nodig, en zelfs essentieel, om de verschil-
lende activiteiten van alle invoerders op te volgen.  
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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 de toeleverbedrij-
ven in België rekent zij tot haar taak. 

De Sectie Automotive Suppliers (AS.be) verenigt 
momenteel 34 toelever- en aanverwante bedrijven. 
Het afgelopen boekjaar ondervonden ook de leden 
van de AS.be sectie nog de gevolgen van de crisis 
in de automotive sector, maar tegelijk was er ook 
een kentering: in 2009 werd de volumedaling te 
sterk geanticipeerd. Daardoor werd, ook door een 
lichte verbetering van de markt, 2010 toch nog een 
positief jaar.

In het licht van de verhoogde vraag naar hybride- 
en elektrische voertuigen dienen zich nieuwe spe-
lers aan. Binnen de sectie wordt de vraag gesteld 
of het lidmaatschap dient verbreed te worden 
naar bedrijven die zich richten naar deze nieu-
we voertuigen. Het afgelopen jaar werden alvast 
ThePluginCompany en Toyota-Boshoku begroet als 
nieuwe leden van de sectie.

Activiteiten

AS.be staat jaarlijks in voor de organisatie van 
activiteiten en ontmoetingen. Hieronder volgt een 
overzicht van de belangrijkste activiteiten die het 
afgelopen jaar werden georganiseerd.

Seminaries 
Op 14 januari, ter gelegenheid van de opening 
van het Salon, hield de sectie een seminarie 
onder de titel: Impact of Electrical Powertrains 
and E-mobility on the automotive suppliers base: 
new stakeholders and opportunities.
Dankzij dit seminarie werd duidelijk dat klassieke 
verbrandingsmotortechnologieën nog heel wat poten-
tieel bieden om schadelijke uitstoot en CO2-emissie 
verder te beperken. Op langere termijn moeten echter 
andere aandrijftechnieken voor transport en mobiliteit 
ter beschikking staan, zo stelde Eric Bazile, Managing 
Director van Robert Bosch. In het kader hiervan 
belichtte een tweede Bosch-spreker diverse technieken 
en componenten om een mobiliteitsconcept op basis 
van elektrische aandrijving te realiseren. 
Punch Powertrain ging in op concepten die nu al 
beschikbaar zijn om een voertuigplatform aan te 
drijven met batterijen. Eurobat, de vereniging van 
Europese batterijproducenten, vulde aan met ontwikke-
lingen op korte en middellange termijn op het gebied 
van energiedragers. Afsluitend kwamen de Europese 
programma’s aan bod die de wisselwerking tussen de 
toeleverbedrijven kunnen stimuleren en onder welke 
voorwaarden de industrie hier toegang toe heeft. 

In een context van groeiende belangstelling 
voor elektrische en hybride voertuigen moet 
afdoende antwoord gegeven worden op de 
vraag hoe deze voertuigen zullen herladen. 
Tijdens een lunchcauserie op 14 januari ver-
dedigde gastspreker dhr. Leo van Geyt, CEO 
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van ThePluginCompany, de stelling dat dit thema 
onlosmakelijk verbonden is met energiedistribu-
tie en meer algemeen met de inrichting van de 
energie- en transportinfrastructuur. Hij ging in op 
het beleid dat dienaangaand gevoerd wordt in 
België en de omringende landen. 
 
Executive Circles (EC)
Een Executive Circle is bedoeld om rond een speci-
fiek thema informatie te verzamelen en uit te wisse-
len tussen personen die ofwel beschikken over deze 
ervaring ofwel ernaar op zoek zijn. Het gaat uiter-
aard in de eerste plaats om persoonlijke ervaringen 
die doorgegeven worden. Dit initiatief werd toege-
past op twee concrete projecten van lidbedrijven:

Manufacturing Excellence: het voorbije werkjaar 
werd contact gezocht met Porsche Consulting om, 
na de succesvolle reeks in 2008, een nieuwe ses-
sie op te zetten rond het thema van Manufacturing 
Excellence. In de loop van het komende jaar zul-
len zij trouwens nog meewerken aan 5 sessies 
van de EC “Manufacturing Excellence”.

•

Naar aanleiding van de herziening van richtlijn 
2002/49/EC aangaande omgevingsgeluid, 
startten twee lidbedrijven een samenwerking 
op rond de ontwikkeling van een band-wiel-
combinatie die leidt tot een halvering van het 
geluidsniveau.
De sectie bewerkstelligde de contacten tussen 
Clepa, de Europese Commissie en lidbedrijf 
Recticel in voorbereiding van een project-
voorstel in het kader van het 7e Framework 
Programme van de Europese Commissie ter 
stimulering van onderzoek en innovatie.

De website www.aiib.be

De website www.aiib.be is nu al 6 jaar toegan-
kelijk en wordt maandelijks 2.000 maal geraad-
pleegd door een 1.000-tal bezoekers. Het blijft 
daarmee de meest volledige en overzichtelijke 
database van bedrijven die actief zijn in de auto-
mobielbranche. En ook dat helpt om bedrijven 
met alkaar in verbinding te brengen en de auto-
mobielbranche in België te versterken. 

•



38

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
E

Een nieuw huis, 
een nieuwe huisstijl

Het voorbije jaar is het Huis van de Automobiel, 
waar FEBIAC gevestigd is, door een totale 
transformatie en renovatie gegaan. Het hele 
kantoorgebouw werd gestript en terug opge-
bouwd volgens de nieuwste normen qua comfort, 
uitstraling en vooral ook energie-efficiëntie. Deze 
opwaardering betrof niet enkel de kantoren die 
FEBIAC bezet, maar tevens de vergader- en 
evenementsruimtes die het gebouw rijk is. Op 
die manier kan onze federatie haar leden een 
uitzonderlijke faciliteit bieden voor events, ver-
gaderingen en trainingen. Dat alles in een kader 
dat de automobielspirit ademt. 
Tegelijk met deze verbouwing, werd ook de 
huisstijl van FEBIAC en van het Huis van de 
Automobiel gemoderniseerd. Dit alles moet bij-
dragen om FEBIAC te profileren als een moderne, 
open en toekomstgerichte federatie.  
   
www.autosalon.be

De website van de automobielsalons die wij orga-
niseren, werd in de loop van het voorbije jaar 
helemaal in het nieuw gestoken. De website is de 

laatste jaren een steeds belangrijkere bron van 
informatie geworden voor de salonbezoekers, en 
daarom was het nodig de webstek grondig aan te 
pakken. De nieuwe omgeving heeft sterk gewon-
nen aan gebruiksgemak en bovendien werd de 
link met sociale media versterkt. Daarnaast, en 
dat is een belangrijke nieuwigheid, werd er een 
tweede luik aan de site toegevoegd. Het betreft 
een portaalsite die een handig overzicht geeft 
van de belangrijkste spelers in mobiliteitsland: 
constructeurs, gespecialiseerde media, leveran-
ciers van onderdelen en accessoires, en nog veel 
meer. Het portaalgedeelte van www.autosalon.
be, moet zich verder ontwikkelen tot de ‘one-stop-
shop’ voor iedereen die informatie zoekt over de 
auto-, motor- of truckbranche. 

Externe communicatie

Met het oog op een verbeterde communicatie 
met onze stakeholders, werden het afgelopen 
jaar een presentatiebrochure over FEBIAC en 
een elektronische nieuwsbrief voor onze politieke 
contacten gerealiseerd. Beide blijken erg nuttige 
hulpmiddelen om efficiënt te communiceren over 
actuele dossiers, en om onze know-how ter zake 
over te brengen.    
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