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U merkt het, onze FEBIAC INFO is in een nieuw kleedje gestoken.
De doelstelling van ons magazine blijft echter ongewijzigd: als vertegenwoordiger van de automobiel- en tweewielersector in ons land
willen wij u op een heldere en objectieve manier informeren over de
dossiers die ons aanbelangen en de uitdagingen die wij aangaan.

Er is, naar ik meen, slechts één manier om die antwoorden te vinden.
Onze sector moet zich resoluut op de toekomst richten. Wij moeten met
een open blik en een positieve, sociaal verantwoordelijke houding de
ontwikkeling van onze sector en zijn producten begeleiden. Dat is mijn
oproep en mijn doelstelling: laat ons vandaag de bakens
van de toekomst uitzetten! De versnelde ontwikkeling van
schone technologie die momenteel op gang komt, kan en
zal ons daarbij helpen. Onze onderzoekslaboratoria zijn
het stadium van de traditionele verbrandingsmotor voorbij,
wij moeten hen daarin volgen en dat verhaal van de mobiliteit van morgen met gedrevenheid en passie brengen.
Enkel zo zal de autosector het imago herwinnen van wat
zij altijd geweest is: een dynamische en visionaire sector,
die innoveert en investeert in zijn toekomst en in die van de
maatschappij. Ten behoeve van ons allen, mobiele burgers
in een maatschappij in beweging.
Thierry van Kan
Voorzitter FEBIAC vzw
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VOORWOORD

En die uitdagingen zijn talrijk, dat besef ik aan het begin van mijn
mandaat als voorzitter van FEBIAC zeer goed. Duurzame mobiliteit voor
burgers en bedrijven is een kernvraagstuk in onze hedendaagse samenleving. Maar ook de zorg voor het leefmilieu, de instabiele en complexe
politieke en economische situatie van ons land en van Europa, en de
gevolgen die dat heeft op fiscaal-economisch vlak, houden onze federatie en haar leden bezig. Onze aandacht dient vandaag de dag ook
te gaan naar de manier waarop wij onze sector economisch gezond
kunnen houden en de rendabiliteit van onze bedrijven en hun distributienetwerk verbeteren. En nog een kernvraag: hoe kunnen wij meer
(jonge) mensen motiveren om voor een opleiding en een job in de automobielsector te kiezen? Het is slechts een greep uit de vragen die wij
ons stellen en waar wij passende antwoorden moeten op formuleren.
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10% meer motorfietsen,
40% minder file!
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Inderdaad! Indien 10% van de automobilisten
op filegevoelige trajecten en piekmomenten zou
kiezen voor een gemotoriseerde tweewieler, dan
vermindert de file met 40%. Dat blijkt uit een
recente studie die Transport & Mobility Leuven
heeft uitgevoerd voor FEBIAC. Maar het kan nog
sterker: indien 25% van de autopendelaars een
motorfiets of scooter zou nemen, dan is er van
files al helemaal geen sprake meer...
Het promoten van de gemotoriseerde tweewieler
is zonder twijfel het meest haalbare, betaalbare
en realistische scenario om files en hun negatieve
gevolgen snel, grondig en doeltreffend aan te pakken. Het verminderen van de verkeerscongestie en
het verbeteren van de luchtkwaliteit vormen belangrijke uitdagingen voor onze mobiliteit en onze maatschappij. Motorfietsen bieden op beide vlakken een
realistische en doeltreffende oplossing. Daarom is
het belangrijk dat de politieke wereld in het mobiliteitsdebat ruimere aandacht geeft aan de rol van de
gemotoriseerde tweewielers in ons verkeer.

Case-study: effect op verkeersafwikkeling
Omdat motorfietsen minder fysieke ruimte innemen,
gaat het verkeer duidelijk vlotter wanneer meer
pendelaars hun wagen aan de kant laten staan
en zich per motorfiets naar het werk begeven. In
de studie die Transport & Mobility Leuven heeft
uitgevoerd, wordt de concrete impact op verkeersafwikkeling bestudeerd aan de hand van een case
study waarbij het verkeer op het snelwegtraject
E40 Leuven-Brussel in een typische ochtendspits
nauwkeurig gesimuleerd wordt. Dat gebeurt eerst
in een referentiescenario en vervolgens in een scenario waarbij een modale verschuiving optreedt
van personenwagen naar de motorfiets.

Het referentiescenario geeft de verkeersafwikkeling in de huidige situatie weer. Het Link
Transmissie Model (LTM), dat ontwikkeld werd
aan de KULeuven, (Yperman (2007)), simuleert
verkeersstromen in netwerken op realistische
wijze.
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10% MEER MOTORFIETSEN, 40% MINDER FILE!
Het is een dynamisch model dat de evolutie van
de verkeerstoestand weergeeft. Het proces van
file-opbouw en file-afbouw wordt in detail gemodelleerd. Dit state-of-the-art model leent zich
uitstekend tot het simuleren van files en voortplanting van files in grote verkeersnetwerken.

– enigzins ambitieus - niet 10% maar 25% van de
auto’s zouden vervangen door motorfietsen, dan
is er van files, van verliestijden en van filekost al
helemaal geen sprake meer.

• Reistijden Leuven-Brussel in de ochtendspits
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Fig.1: Het beschouwde studiegebied tussen Leuven en
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Brussel

Vandaag ontstaat de file op dat traject rond 6u40
ter hoogte van Sterrebeek. De file groeit snel aan,
waardoor de reistijd op het traject Leuven-Brussel
toeneemt. Om 7u50 staat de staart van de file
ter hoogte van Leuven. Een ritje Leuven-Brussel
duurt dan haast een kwartier langer dan buiten
de spits. Vanaf 8 uur begint de file langzaam op
te lossen, om 9u10 is de file verdwenen. In dit
referentiescenario dat voor de studie is genomen,
tellen wij in totaal 1925 voertuigverliesuren per
dag. Dat is de tijd die door alle voertuigen samen
werd verloren.
Wanneer we op dit traject en tijdens deze spitsperiode 10% van de auto’s vervangen door
motorfietsen of scooters, dan zijn de effecten op
de file sprekend. De file vormt zich nog steeds
in Sterrebeek om 6u40, maar ze groeit duidelijk minder snel aan en ze reikt ook minder ver,
ergens tot halverwege Sterrebeek en Bertem. Het
tijdverlies bedraagt nooit meer dan 6 minuten
en de file is veel sneller opgelost, al om 8u30 is
ze verdwenen. In dit scenario tellen we 706 verliesuren, een reductie van liefst 63%! Indien we
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Fig. 2: Reistijd op de E40 tussen Leuven en Sint-StevensWoluwe in de ochtendspits in het referentiescenario en
in de scenario’s met modale verschuiving.

“Indien 25% van de
autopendelaars een motorfiets
of scooter zou nemen,
dan is er van files al helemaal
geen sprake meer.”
Rekening houden met het aanzuigeffect
Bij het bepalen van de impact van deze vrijwillige
modal shift van auto naar motor, wordt rekening
gehouden met een aanzuigeffect op het hoofdwegennet. Dit verduidelijken we even. Omdat
het verkeer op de snelweg vlotter gaat wanneer
er meer motoren en minder auto’s gebruik van
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Voor het hele hoofdwegennet: een besparing van €350.000 per dag!
We kunnen dit onderzoek ook extrapoleren naar het
gehele hoofdwegennet. In de studie ‘Analyse van
de congestie in België’ (Maerivoet S. & I. Yperman
(2008)) werd vastgesteld dat op het hoofdwegennet in België dagelijks door alle voertuigen samen
ongeveer 37.000 verliesuren worden opgelopen.
Wanneer hierin ten gevolge van de modale verschuiving een reductie van 40% optreedt, kunnen
dagelijks ongeveer 15.000 voertuigverliesuren worden uitgespaard. Combineren we deze waarde met
een tijdswaardering van 23.76 €/u per voertuig,
dan bekomen we een totale tijdsbaat van ongeveer
350.000 € per dag ten gevolge van de modale
verschuiving van personenwagens naar motorfietsen.
Om de tijdskost te bepalen wordt de reistijd gemonetariseerd. Voor pendelverkeer veronderstellen we een
tijdswaardering van 21.6 €/u per reiziger (bron: De
Ceuster (2010)). Anders uitgedrukt heeft een pende-

Positieve effecten op het milieu
Naast de enorme winst die wordt geboekt op het vlak
van beperking van de fileuren en de filekost, vaart
ook het milieu wel bij de modale verschuiving van
auto naar gemotoriseerde tweewieler. Een recente
motorfiets stoot immers minder schadelijke stoffen
uit dan een gemiddelde personenwagen en ook de
uitstoot van CO2 is kleiner. De totale externe emissiekost (de omrekening van milieubelasting in kost
voor de maatschappij) van motorfietsen ligt 21%
lager dan die van een gemiddelde personenwagen.
Bij alle snelheden liggen de externe emissiekosten
van motorfietsen (type 4-takt, ≤ 250 cc, emissieklasse
Euro 3) lager dan deze van een gemiddelde personenwagen. Voor beide voertuigcategorieën zijn de
externe emissiekosten het kleinst bij een gemiddelde
snelheid van 60 à 70 km/u.

• Externe emissiekosten
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Fig. 3: Externe emissiekosten voor motorfietsen en personenwagens op snelwegen in functie van de gemiddelde
snelheid.
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“Omdat het verkeer op de snelweg vlotter gaat wanneer er meer
motoren en minder auto’s gebruik
van maken, zullen meer mensen
kiezen voor de snelweg.”

laar er 21.6 € voor over om een uur reistijd uit te
sparen in de spitsperiode.
Combineren we dit cijfer met de gemiddelde bezettingsgraad van 1,1 reizigers per voertuig, dan
krijgen we een tijdswaardering van 23.76 €/u per
voertuig voor pendelverkeer.
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maken, dan zullen meer mensen kiezen voor de snelweg. Daardoor zal gemiddeld genomen ongeveer
2% extra verkeer worden aangetrokken, zo leert het
onderzoek. Nog anders gesteld: wie tot nu toe de
hoofdwegen vermeed en koos voor het onderliggende wegennet (inclusief het hinderlijke sluipverkeer!),
die zal meer geneigd zijn om de hoofdwegen te
gebruiken. Maar zelfs wanneer we rekening houden
met dit aanzuigeffect, dan nog treedt voor de case
study Leuven-Brussel een reductie in voertuigverliesuren op van 40% t.o.v. het referentiescenario.

NOVEMBER 2011

10% MEER MOTORFIETSEN, 40% MINDER FILE!
In het scenario dat hierboven werd ontwikkeld,
ligt de totale emissiekost 6% lager wanneer 10%
van de auto’s wordt vervangen door motorfietsen.
1% hiervan kan worden toegeschreven aan de
vervanging van auto’s door motorfietsen zelf, 5%
is het gevolg van de vlottere verkeersafwikkeling.
In de toekomst zal deze (nu nog vrij beperkte)
milieuwinst gevoelig toenemen wanneer respectievelijk in 2014 (Euro 3), 2017 (Euro 4) en 2020
(Euro 5) nieuwe en steeds strengere emissienormen voor motorfietsen van kracht worden.
Aandachtspunt: de veiligheid
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Toch mogen wij niet blind zijn voor eventuele
negatieve gevolgen van deze modal shift. De veiligheid is er daar een van. FEBIAC is daarom al
veel langer pleitbezorger van onder andere een
goede rijopleiding en van een goede regeling
van het rijden in en tussen de files. Dat laatste is
inmiddels op wettelijk vlak geregeld, en ook een
hervorming van het rijbewijs staat op stapel.
Daarnaast is het een feit dat een grotere aanwezigheid van tweewielers in het verkeer een
bewustwording creëert bij de automobilist. Door
meer en frequenter motorrijders te zien, wordt
er met hen ook meer rekening gehouden. Het
kan het wederzijds begrip en respect op de weg
alleen maar bevorderen.
Voorzieningen voor motorrijders
In steden moeten voldoende aangepaste parkeervoorzieningen voor gemotoriseerde tweewielers
worden voorzien. Motoren en scooters zijn een
wezenlijk onderdeel van de mobiliteitsmix, en
worden dat in de toekomst vast nog meer. Zoals
bij fietsparkings doen deze speciale parkeervoorzieningen het wildparkeren afnemen en verminderen ze het risico op diefstal van het voertuig. De
motorfietsparkeerplaatsen zijn uitgerust met in de
grond verankerde systemen en zijn zo ontworden
dat auto’s er niet kunnen parkeren.

Op die manier zijn deze plaatsen veilig en steeds
ter beschikking van de motorrijders. Een realistisch
richtcijfer is om voor elke 20 autoparkeerplaatsen
een motorfietsparkeerplaats te voorzien. Meer
aanbevelingen zijn te vinden in de “Brochure
voor wegbeheerders” van het BIVV.

“In steden moeten voldoende
aangepaste parkeervoorzieningen
voor gemotoriseerde tweewielers
worden voorzien.”
Besluit
Indien 10% van alle autopendelaars op de hoofdwegen de auto inruilt voor een motor of scooter,
dan wordt het aantal verliesuren in de file dagelijks met 15.000 uur beperkt en daalt de filekost
met 350.000 euro per dag. Files worden korter
en lossen sneller weer op. Bovendien treedt er
een aanzuigeffect op naar de hoofdwegen dat
het onderliggende wegennet ontlast en sluipverkeer beperkt. De studie van Transport & Mobility
Leuven laat slechts één conclusie toe: gemotoriseerde tweewielers zijn een efficiënt, haalbaar
en schoon alternatief voor de auto en zijn een
onmisbaar onderdeel van congestiebestrijding op
onze wegen.
U kan de volledige resultaten van de studie
“Pendelen per motorfiets: een impactanalyse” door
Transport & Mobility Leuven (21 september 2011)
op eenvoudige aanvraag bij FEBIAC bekomen.

Stijn Vancuyck
Adviseur Gemotoriseerde Tweewielers
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Ontwerp parkeerbeleidsplan Brussel:
ja aan harmonisering,
neen aan nieuwe belemmeringen
De Brusselse regering beslist binnenkort over een
gewestelijk parkeerbeleidsplan waardoor er niet
enkel 45.000 parkingplaatsen zullen verdwijnen,
het parkeren dreigt ook duurder te worden.

MOBILITEIT
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De Brusselse regering wil op voorstel van minister
van Mobiliteit Grouwels het parkeerbeleid in
het gewest stroomlijnen. Dit kan enkel worden
toegejuicht. Maar onder het mom van deze harmonisering wordt tegelijkertijd voorgesteld om het
aantal parkeerplaatsen met 16% te verminderen
en tegelijk duurder te maken.
FEBIAC moet eens te meer vaststellen dat nieuwe
belemmeringen op de automobiliteit worden opgeworpen zonder dat alternatieven voldoende uitgebouwd zijn. Het verminderen van parkeerplaatsen
lijkt een doel op zich, dit terwijl het parkeerbeleid het
leven, werken, ontspannen en winkelen in Brussel net zoals in andere steden trouwens – moet flankeren
en ondersteunen.
Het parkeerbeleid moet bovendien gezien worden als een middel om privé- en openbaar
vervoer beter op elkaar af te stemmen, dat is de
overtuiging van FEBIAC. Vandaag blijft het parkeerbeleid echter te vaak de ontbrekende schakel
in de realisering van deze comodaliteit.
Tekortkomingen aan het huidige Brusselse
plan
Het voorliggende voorstel van parkeerbeleidsplan

bedreigt volgens FEBIAC de aantrekkelijkheid
en de concurrentiekracht van Brussel. En wel
hierom:
• Het voorstel houdt geen rekening met de
bestaande en toekomstige parkeernoden van
het BHG onder meer gelet op de bevolkingsgroei in Brussel die tegen 2020 leidt tot
1.250.000 inwoners;
• het geeft ondernemingen veel te weinig ruimte
om hun eigen parkeeraanbod af te stemmen
op hun parkeernoden;
• het neemt autopendelaars verder in de tang zonder vooraf concrete alternatieven aan te reiken;
• het maakt winkelen in BHG voor autobezoekers duurder, waardoor deze (vaker) zullen
wegblijven;
• het betekent geen vooruitgang in het beter
op elkaar afstemmen van privé en openbaar
vervoer;
• het biedt geen toekomstvisie op de intrede en
integratie van nieuwe vormen van individuele mobiliteit: kleine, emissiearme gemotoriseerde 4-, 3- en
2-wielers zullen in de toekomst de individuele mobiliteitsnoden van de stadsbewoners en -bezoekers
op duurzame wijze moeten blijven invullen.

“Het parkeerbeleid moet gezien
worden als een middel om privéen openbaar vervoer beter op
elkaar af te stemmen.”

De bijsturing die FEBIAC vraagt
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Zonder deze aanpassingen en zonder dat er voorafgaande garanties zijn m.b.t. het aanbod van
alternatieven voor inwoners en bezoekers van het
Hoofdstedelijk gewest zal dit plan de mobiliteit in
Brussel verder stremmen.
Philip Naert
Adviseur Governmental Affairs
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FEBIAC vraagt aan de regering van BHG een
grondige bijsturing van het voorliggende parkeerplan alvorens een princiepsbeslissing te nemen.
Concreet vraagt FEBIAC:
• conform het IRIS II plan: de studie en de actuele
gegevens over parkeerbehoeften en -aanbod en
grondige sociaaleconomische impactanalyse
van duurder en/of minder parkeeraanbod in
het BHG;
• Een parkeerbeleid op maat van de demografische groeitrends en economische groeinoden
van het BHG. In dit scenario is geen plaats voor
een inperking van het parkeeraanbod, wel integendeel. Elke vermindering van parkeerplaatsen
op het openbaar domein kan enkel indien er
voorafgaande garanties zijn dat deze buiten de
openbare weg worden gecompenseerd;
• Een forse uitbreiding van het aantal gratis stadsrandparkeerplaatsen rond OV-stopplaatsen tegen
2015. Tot dan moet het straatparkeren in de
omgeving hiervan gratis blijven;
• Een herziening van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening uit 2006: bedrijven moeten
opnieuw de mogelijkheid krijgen om hun privéparkeercapaciteit af te stemmen op hun eigen parkeernoden en -beleid, zeker als wordt overgegaan
tot een afbouw van het parkeeraanbod op de
openbare weg;
• Geen bijkomende belasting van de tewerkstelling . De parkeermogelijkheden van werknemers
belasten of bemoeilijken (bijvoorbeeld via het
verplicht moeten aankopen van meerdere vrijstellingskaarten aan hogere tarieven), komt neer op
een belasting van de tewerkstelling;
• Tariefdifferentiatie naar tijd, plaats en doelgroep:
aantrekkelijke tarieven voor autopendelaars
aan de stadsrand, voor kortparkeren in klein-

handelskernen en voor langparkeren in shoppingbuurten; op die manier kan hinderlijk en
onnodig autogebruik beperkt of gestuurd worden;
Optimalisering van bestaande parkeerruimte
door gebruik te maken van bedrijfsparkings buiten kantooruren, garages die als berging worden
gebruikt, parkeren voor eigen garage, etc.. ;
Promotie en integratie van emissiearme voertuigen
gemotoriseerde tweewielers in het parkeerplan;
Meer aandacht voor het handhavingsbeleid, in
het bijzonder een oplossing voor beboeten van
foutparkeerders (nu vooral aandacht voor de
juistparkeerders die mogelijks de parkeerduur
overschrijden), de afdwingbaarheid van de laaden loszones en aandacht voor een gelijkwaardig
handhavingsbeleid ten aanzien van auto’s met
buitenlandse nummerplaten;
Een toewijzing van extra parkeeropbrengsten
ter financiering van de optimalisering van het
wegennet en het parkeeraanbod. Zo zouden
deze middelen kunnen worden ingezet voor de
ontwikkeling van toekomstgerichte verkeers- en
parkeerconcepten voor bijvoorbeeld elektrische
wagens, hypercompacte stadsvoertuigen en tweewielers.
Parkeerzoekverkeer zou goed zijn voor 10 tot
15% van het verkeersvolume. Dit kan beperkt
worden door – naast voldoende parkeeraanbod
– actuele informatie en melding van het aantal en
de locatie van vrije parkeerplaatsen.
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Wanneer de autosector
het onderwijs een zetje geeft
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Leerlingen in autoberoepen opleiden en er vervolgens toe bijdragen dat die jongeren in de
bedrijven uit de sector aan de slag kunnen. Dat
is een onderwerp waar FEBIAC veel belang aan
hecht, meer bepaald via zijn activiteiten binnen
het project Toekomstopwielen.be.
U mag het rustig voortvertellen – de komst van
Thierry van Kan als voorzitter van FEBIAC betekent helemaal geen rem op de plannen van
Toekomstopwielen.be om opleidingsinitiatieven te
ondersteunen. Integendeel zelfs. Onze nieuwe
voorzitter heeft van de opleiding en de aanwerving
en integratie van jongeren één van zijn prioriteiten
gemaakt. Meer dan ooit wil Toekomstopwielen.be
steun geven aan scholen, leerkrachten en leerlingen die zich met enthousiasme en motivatie voor
uiteenlopende opleidingsinitiatieven inzetten.
Geregeld krijgen we projecten op dat vlak voorgesteld.
En één daarvan, het initiatief “Diagnose Car TB 21”,
verdient meer dan gewone aandacht. Achter die

wat vreemd klinkende naam gaat een project
schuil dat begin 2009 het licht zag. Initiatiefnemer
was Dirk Goyvaerts, leraar autotechniek aan de
Technische Scholen van Mechelen (TSM), die de
medewerking kreeg van de Regionale Technische
Centra (RTC) van de provincie Antwerpen. Dirk
Goyvaerts ging uit van de vaststelling dat het
materiaal waarmee de leerlingen werkten, in
niets te vergelijken was met het materiaal dat de
garages van de automerken gebruikten. Daarom
werd een ambitieus plan bedacht: hedendaagse
auto’s en hun diagnosemateriaal bij elkaar brengen zodat men die aan de verschillende scholen
van de provincie als reizend didactisch materiaal
zou kunnen uitlenen.

De sector speelt het spel mee
Citroën, Ford, Volvo en Volkswagen waren de eerste
merken die het initiatief ondersteunden. In 2010
kregen ze het gezelschap van Opel en in 2011 van
Renault. Bij het officiële startschot beschikte het
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project “Diagnose Car TB 21” over zeven auto’s
terwijl elf scholen van het secundair technisch
onderwijs van de provincie Antwerpen te kennen hadden gegeven aan het initiatief te willen
meewerken. De eerste stap bestond erin om de
leraars die binnen dit project gingen werken,
op te leiden. Tweeëntwintig leraars (twee per
ingeschreven school) kregen bij de verschillende
betrokken invoerders een beroepsopleiding volgens het principe “Train the Trainer”. En vanaf
het schooljaar 2009-2010 kwamen de auto’s
om beurt ook echt in handen van de leerlingen.
Elk voertuig werd voor een lesperiode van vier
opeenvolgende weken ter beschikking gesteld
(later werd die periode tot tien weken verlengd),
samen met het diagnosemateriaal en met pedagogisch materiaal waarin lessen en oefeningen voor
de leerlingen opgenomen waren.

“Meer dan ooit wil
Toekomstopwielen.be steun geven
aan scholen, leerkrachten en leerlingen die zich met enthousiasme
en motivatie voor uiteenlopende
opleidingsinitiatieven inzetten.”
Een bijzondere aandacht
Tussen september 2009 en december 2010 kregen 564 leerlingen dankzij het project ‘Diagnose’
een aangepaste opleiding met modern, hoogtechnologisch materiaal. In totaal werden er
234 opleidingsdagen gegeven. Om de kwaliteit
van de opleiding te garanderen volgde op elke
opleidingsperiode een test van de leerlingen.
Die test verliep anoniem en de resultaten ervan
werden door het RTC Antwerpen geanalyseerd.

Daarnaast moeten we erop wijzen dat de scholen
het materiaal waarover ze konden beschikken,
steeds in perfecte staat terugbezorgd hebben.
In tegenstelling tot bepaalde vooroordelen hebben leerlingen wel degelijk zorg en respect voor
didactisch materiaal. Ze waren overigens maar
wat blij dat ze de kans kregen om te werken met
gereedschap dat ze in hun toekomstige carrière
ook zullen moeten gebruiken. Het gaat hier dus
om een situatie waarbij iedereen wint. Zowel
de scholen en de leerlingen als hun toekomstige
werkgevers – namelijk de spelers van de sector
– doen hun voordeel met de kennis die via dit
project verworven wordt. Bovendien kan elk deelnemend merk op gelijk welk moment de school
bezoeken waar “zijn” auto zich bevindt om zich
een oordeel over de opleiding te vormen.
“Hoewel het project “Diagnose Car TB 21” op het
ogenblik beperkt blijft tot de provincie Antwerpen,
is het wel de bedoeling om het op termijn ook in
andere streken van het land in te voeren,” leggen
de gesprekspartners van RTC Antwerpen uit. “Er
bestaat nu een basis en we willen die graag met
andere opleidingscentra delen om het project te
kunnen uitbreiden. Daarvoor hebben we echter
niet alleen meer materiaal nodig, maar moeten
we ook nieuwe vrijwilligers aantrekken. De mensen die dit project vanaf het prille begin gedragen hebben, kunnen dat werk er niet nog eens
bijnemen.” Dat betekent echter niet dat het project
“Diagnose Car TB21” in de provincie Antwerpen
niet meer zou groeien! Bij het begin van het
schooljaar 2011-2012 werd het project toegankelijk voor de leerlingen van het 7e jaar van
de beroepsopleidingen. Die stap werd mogelijk
gemaakt doordat er nu meer auto’s beschikbaar
zijn – vandaag gaat het om dertien auto’s en dat
cijfer zal in de nabije toekomst nog stijgen ...

Christophe Dubon
Adviseur PR & Imagoprojecten
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“Ons project heeft ondertussen stevig wortel geschoten. Dankzij de verschillende invoerders hebben we
nu een ruim aanbod auto’s van verschillende types en met verschillende motoren die het hele schooljaar
lang tussen de deelnemende scholen reizen. Vandaag dromen we ervan om onze vloot met een elektrische auto uit te breiden.” De initiatiefnemers van “Diagnose Car TB 21” spreken duidelijke taal en dat
valt bij de vertegenwoordigers van FEBIAC binnen het platform Toekomstopwielen.be niet in dovemansoren. Hoe kun je trouwens bij zulk een enthousiasme en bij die indrukwekkende verwezenlijking onbewogen blijven? Onmiddellijk werd er contact opgenomen met auto-invoerders die nu al een elektrische
auto in hun aanbod hebben. Die oproep vond al heel snel een positieve weerklank bij Citroën BeLux,
dat al via twee modellen C4 en één model C5 in het project “Diagnose Car TB 21” actief is. Citroën
BeLux heeft er zich dan ook toe verbonden om samen met FEBIAC en Toekomstopwielen.be een C-Zero,
het nieuwe 100% elektrische model van het merk, ter beschikking te stellen van “Diagnose Car TB 21”.
Een bericht waar we alleen maar blij om kunnen zijn en dat er ongetwijfeld toe zal bijdragen om de
technici van morgen doeltreffend op te leiden.
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VORMING

Een Citroën C-Zero voor het project ‘Diagnose Car’
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Advanced Automotive Management :
de vinger aan de pols
van de autobranche

VORMING
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Met de start van het nieuwe academiejaar is
ook een nieuwe editie van de FEBIAC-opleiding
Advanced Automotive Management (AAM) op
gang getrokken. Het is inmiddels al de elfde
editie van deze succesvolle vormingscyclus voor
managers uit automobielgerelateerde bedrijven
zoals invoerders, garagebedrijven, leasingmaatschappijen en automobieltoeleveranciers.
Advanced Automotive Managament heeft tot doel
om de blik te verruimen, om even uit de drukke
zakelijke beslommeringen van elke dag te stappen en ‘the big picture’ te zien: wat is er aan het
veranderen in de branche, welke kennis en vaardigheden moet ik verwerven om de razendsnelle
evolutie in mijn automobielconcessie niet te missen en het overzicht te behouden? Tegelijk reikt
AAM natuurlijk deze kennis en vaardigheden ook
aan om succesvol met deze veranderende context
om te gaan.
De opleiding AAM kan bogen op een academische ondersteuning door ICHEC Entreprises en op
een corps van docenten die de automobielwereld
van haver tot gort kennen. Maar de meerwaarde
van AAM ligt evenzeer in de uitwisseling van kennis, ervaring en overtuiging tussen de cusisten zelf.
Bovendien maakt FEBIAC er een punt van eer van
om via haar FEBIAC ACADEMY te zorgen voor
permanente vorming. Zo worden jaarlijks ook

een vijftal gespecialiseerde lezingen of presentaties geprogrammeerd voor de AAM-cursisten, de
alumni en de leden van de federatie.
In juni van dit jaar was er de proclamatie
van de tiende editie van Advanced Automotive
Management. Naar goede gewoonte kreeg
de eerste laureaat ook de eretitel “Automotive
Manager of the year” opgespeld. Zei ik “de
laureaat”? Dat moet zijn “de laureaten”, want
Hilde van Kerckhoven en Philippe Piron behaalden beiden hetzelfde schitterende resultaat en de
daarbijhorende eretitel.
Wij feliciteren hen met deze prestatie en laten hen
graag zelf aan het woord over de ontwikkelingen
binnen de autosector en over de opleiding die zij
gevolgd hebben.

“De opleiding AAM kan bogen op
een academische ondersteuning
door ICHEC Entreprises en op een
corps van docenten die
de automobielwereld van
haver tot gort kennen.”

Advanced Automotive
Management Programme
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Hilde Van Kerckhoven,
Retail Strategy Manager
Mercedes-Benz Belgium Luxemburg NV

Philippe Piron
Account Manager Toyota Belgium

De veelzijdige en interactieve opleiding Advanced
Automotive Management heeft als grote troef dat
zij de deelnemers de mogelijkheid biedt zich
verder te bekwamen en zo hun carrière binnen
de automobielsector met succes uit te bouwen.
De verstrekte ‘bagage’ was van onschatbare
waarde, zeker in deze veranderende branche
waar de klant centraal staat.

Het is voor iedereen duidelijk dat de autosector een
enorme gedaanteverandering ondergaat. Amper
tien jaar geleden nog beoordeelde men een
auto vooral op basis van zijn cilinderinhoud en
vermogen. Vandaag heeft men vooral oog voor
zijn verbruik en CO2-uitstoot. Betekent dit dat de
autopassie verdwenen is? Ik denk het niet. Ze is wel
van vorm veranderd. We beleven trouwens boeiende tijden nu er tal van nieuwe technologieën,
die de impact op het milieu willen beperken, op de
markt komen. Elk merk dat zichzelf respecteert, is
wel verplicht om aan de race naar innovaties deel
te nemen. Het milieu en de consument kunnen er
alleen maar beter van worden.
Nemen we bijvoorbeeld Toyota dat een twaalftal
jaar geleden de eerste hybride auto, waarin een
benzinemotor met een elektrische motor gecombineerd wordt, op de markt bracht. Op dat
ogenblik was die stap in de ogen van de meeste
mensen een onbezonnen en onrendabel initiatief.
Vandaag, nadat er in de hele wereld 3,3 miljoen
exemplaren van de hybride auto verkocht zijn,
hebben alle grote constructeurs een hybride model
in hun gamma opgenomen of staan ze klaar om
dat te doen. Wellicht zal in de toekomst het aantal
technologieën waaruit we kunnen kiezen, nog toenemen – elektriciteit, hybride, herlaadbare hybride,
LGP, biobrandstof, waterstof maar ook nog altijd
benzine en diesel. De consument zal dan ook de
energie en het aandrijftype kiezen dat het best met
zijn gebruiksprofiel overeenstemt.
Ik ben blij dat ik de opleiding van de FEBIAC
ACADEMY heb kunnen volgen omdat die me de
kans geeft om goed te functioneren in deze sector
in volle verandering. Ik heb er nieuwe inzichten verworven in de mechanismen van de autowereld.
Bovendien hebben de uitwisselingen met collega’s uit verschillende windhoeken mijn horizon
verruimd.

Dat de sector verandert, voelen we niet alleen
in het aangeboden productgamma dat inspeelt
op de milieuvereisten en de noodzaak aan
alternatieve energiebronnen. Ook de diensten
en businessmodellen evolueren. De klant zoekt
immers niet meer louter een voertuig, maar een
mobiliteitsoplossing. Car2go en flexibele leasingformules spelen hierop in. Men gaat bovendien
veel actiever op zoek naar informatie en begint
ook sociale media en internetmakelaars als bronnen in zijn zoektocht te consulteren. Daarnaast is
men nog bewuster rekening gaan houden met het
totale kostenpakket van het voertuig/wagenpark.
Andere uitdagingen zijn de focus op sterke en
professionele after-sales met concurrentie van de
fastfitters en universele reparateurs alsook de economische crisis en de mogelijk wijzigende fiscale
regeling betreffende bedrijfsvoertuigen.
Een sterke focus op een goed financieel beleid en
stockmanagement, een korte opvolging van de
belangrijkste KPI’s , en vooral meer aandacht voor
de mens (klant en personeel) zullen wat mij betreft
meer dan ooit de cruciale elementen zijn om als
dealership een mooie toekomst te hebben.
Kortom, de automobielsector is en blijft een boeiende wereld waarin de kracht van goed opgeleide mensen, op welk niveau ook, het verschil
zal maken.
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“Wellicht zal in de toekomst het aantal technologieën waaruit we kunnen
kiezen, nog toenemen : elektriciteit,
hybride, plug-in hybride, LPG,
biobrandstof, waterstof maar ook
nog altijd benzine en diesel.”
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Misschien heeft u zin gekregen om zelf Automotive
Manager te worden. De editie 2011-2012 van
AAM is inmiddels succesvol van start gegaan,
maar u kan op ons rekenen voor een nieuwe jaargang in 2012. Of misschien heeft u andere opleidingsnoden? Ook daar kunnen wij een passend
antwoord bieden in de vorm van opleidingen op
maat van uw noden en uw bedrijf.
Wij bezorgen u op verzoek graag alle bijkomende informatie over Advanced Automotive
Management en de diverse automotive opleidingsinitiatieven van FEBIAC ACADEMY!

Pascale Corstiaens
Adviseur Vorming

VORMING

Ik ben ervan overtuigd dat dit me zal helpen
om in mijn activiteiten vooruitgang te boeken
en om me voor te bereiden op de grote veranderingen die de auto in de loop van de
volgende jaren zal ondergaan.
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Kleine auto’s, veilige auto’s?

VERKEERSVEILIGHEID
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Nooit eerder waren kleine auto’s zo goedkoop:
verscheidene constructeurs bieden vandaag auto’s
aan voor 6000 euro of minder, zeker nu meerdere modellen kunnen genieten van een eco- en/of
recyclagepremie. Klanten die op zoek gaan naar
een recht-toe en economisch vervoersmiddel,
komen vroeg of laat bij zo’n model terecht. Ook
voor wie slechts een klein budget wil investeren in
de aankoop van een voertuig zijn deze auto’s een
interessant en schoon alternatief voor een tweedehandswagen. Vraag is of met de keuze voor een
eenvoudig, klein en goedkoop voertuig de klant
zijn veiligheid niet in het gedrang brengt. Uit
statische gegevens blijkt alvast dat er geen direct
verband is tussen het gewicht van het voertuig en
de veiligheid voor de inzittenden.

Auto’s met sterren
Organisaties zoals EuroNCAP publiceren geregeld resultaten van hun crashtests. Tijdens zo’n
test rijden voertuigen met testpoppen als passa-

giers tegen een vaste hindernis en worden diverse
veiligheidscriteria gebundeld tot een eindscore
gaande van één tot vijf sterren. Deze tests rangschikken natuurlijk wagens binnen een bepaalde
categorie ten opzichte van elkaar. Wanneer
bijvoorbeeld een kleine wagen en een grote
monovolume beiden 5-sterren scoren, dan blijft
natuurlijke de algemene regel gelden dat de risico’s voor de inzittenden van de grootste wagen
beperkter zijn.

“Verscheidene constructeurs
bieden vandaag auto’s aan voor
6000 euro of minder, zeker nu
meerder modellen kunnen genieten
van een eco- en/of
recyclagepremie.”
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Kiezen voor veiligheid
Je wilt dus een goedkope wagen met een gunstig verbruik zonder toegevingen te doen op
het gebied van veiligheid. Wat veel mensen
niet weten, is dat zowat elke auto leverbaar is
met een elektronisch stabiliteitssysteem, vaak
ESP genoemd. ESP en soortgelijke systemen zijn
zonder twijfel de beste uitvinding op het gebied
van veiligheid sinds de gordel en de airbag:
de kans op een dodelijk ongeluk wordt erdoor
gehalveerd! Elektronische stabiliteitssytemen zijn
vandaag de dag al zeer courant in allerlei types
van auto’s, maar op prijsbrekers staan ze vaak
nog op de optielijst.
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Afhankelijk van het voertuig betekent dat een
meerprijs van 200 tot 700 euro, maar met een
meerwaarde voor alle weggebruikers die overvloedig bewezen is. De Europese Commissie
maakt een elektronisch stabiliteitssysteem touwens
vanaf 2014 verplicht voor alle voertuigen die in
Europa ingeschreven worden!

“De Europese Commissie maakt een
elektronisch stabiliteitssysteem vanaf
2014 verplicht voor alle voertuigen die
in Europa ingeschreven worden.”
Wanneer een ongeval echt niet meer te vermijden
is, komen de airbags in actie. In de optielijst vind
je, ook voor kleine wagens, naast de verplichte
frontale airbags ook zijdelingse airbags en hoofdbeschermers die overigens netjes weggewerkt
zijn in de daklijn. Ten slotte moet in het budget

VERKEERSVEILIGHEID

Dit betekent echter niet dat een kleine wagen
onveilig is. Een kleine auto veilig bouwen is wel
heel complex, bijvoorbeeld al omdat de fysieke
ruimte voor veiligheidsvoorzieningen beperkt is.
Maar nieuwe technieken en materialen bieden
uitkomst. We gaan daar zodadelijk verder op in.

KLEINE AUTO’S, VEILIGE AUTO’S?
ook voldoende ruimte zijn voor goede banden, inclusief een set winterbanden, maandelijks
nazicht van profieldiepte en regelmatige controle
van de bandenspanning. Kan er ten slotte nog
een opleiding e-positief en veilig rijden af ...?

Staal dat tegen een stootje kan

VERKEERSVEILIGHEID
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Hierboven hadden we het over de rigiditeit van de
structuur van het voertuig en over kreukelzones.
Daarin speelt het staal dat voor de bouw van
de auto wordt gebruikt een belangrijke rol. De
autosector is een van de belangrijkste ‘drivers’ in
de ontwikkeling van geavanceerde staalsoorten
(zie grafiek). Deze staalsoorten worden ook wel
‘intelligent staal’ genoemd; er wordt namelijk een
evenwicht verwacht tussen twee tegenstrijdige
eigenschappen. We hebben een stevige, stijve
structuur nodig die, wanneer het misgaat, toch
veel energie kan absorberen in de kreukelzones
van het koetswerk (zie kaderstukje). Hiervoor is
staal nodig dat zich makkelijk laat vormen en
vervolgens nog over voldoende rek en sterkte
beschikt om de impact van een botsing op te
nemen.

“De autosector is één van de
belangrijkste “drivers” in de ontwikkeling
van geavanceerde staalsoorten.
Deze staalsoorten worden ook wel
“intelligent staal” genoemd.”
De structuur van het staal moet met andere woorden
‘kreukelen’ waarbij een proces van microscopische
deformatie er voor zorgt dat het kristalrooster een

Δ

grote hoeveelheid energie kan opnemen alvorens
uiteindelijk af te scheuren of te breken. TWIP-staal
(grafiek) is hiervan een goed voorbeeld: het is veel
sterker dan andere staalsoorten en bij het overschrijden van de maximale treksterkte vouwt het in
een fractie van een seconde in elkaar. Uit tests is
verder gebleken dat hoe zwaarder de botsing is,
hoe minder de verschuiving van atoomlagen zich
voortplant. Als er een magische oplossing bestaat
voor kleine wagens met weinig plaats voor grote
kreukelzones, dan komt TWIP-staal erg dicht in de
buurt!

Regelgeving en toekomst
De regelgeving op Europees vlak heeft terecht
uitdagende doelstellingen geformuleerd: sinds
2000 streeft men per decennium naar een halvering van het aantal slachtoffers. In het ‘European
Road Safety 2011-2010’ programma, dat eind
september aangenomen werd door het Europese
Parlement, rekent de commissie sterk op technische verbetering van voertuigen. Deze keuze
is enigszins begrijpelijk omdat de Europese
Commissie hierover bevoegdheid heeft en enkel
hiermee haar doelstellingen kan bewerkstelligen.
Anderzijds kan het belang van een goede, lees
‘veilige’ infrastructuur niet voldoende onderstreept
worden. België is op dat vlak aan een late maar
vooral langzame remonte begonnen die, naar we
mogen hopen, ons land terug in het peloton brengt
van de ons omringende landen. Vanzelfsprekend
is ook de keuze van de klant voor veiligheid en
daarmee overeenstemmend gedrag in het verkeer, bepalend voor het al dan niet behalen van
de Europese doelstellingen.
Steven Soens
Adviseur Automotive Suppliers en Technisch Comité
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Impuls of Kracht
Het product van gemiddelde kracht en tijd (waarover deze kracht optreedt) wordt impuls genoemd. De
tweede wet van Newton leert ons dat elke kracht (F) die uitgeoefend wordt op een massa (m) tot een
versnelling (a) van die massa leidt:

Faverage = maaverage = m
Of bovenstaande in andere vorm geschreven:

∆v
∆t

Impulse = Faverage ∆t = m∆v

Tijdens een botsing tussen twee voertuigen komt het erop aan de krachten, of bij gelijke massa, de versnellingen, zo laag mogelijk te houden. De tweede wet van Newton hierboven toont dat de gemiddelde kracht
kleiner wordt naarmate de tijd waarin de kracht optreedt groter is. Dit weten we eigenlijk al sinds onze kindtijd, wanneer we ergens afspringen is de schok minder hard als we door de benen buigen. Ook de bokser
gebruik dit principe door achteruit te deinzen wanneer zijn tegenstrever uithaalt. Voor voertuigen betekent
één en ander dat kreukelzones voor inzittenden (binnenzijde) én zwakke weggebruikers (buitenzijde) in het
voertuig moeten ingebouwd worden.
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In de grafiek van vervormbaarheid versus treksterkte liggen alle Advanced
Hight Strength Steel (AHSS) soorten op de zogenaamde banaankromme:
TWIP ligt daar ver buiten. Corus Research, Development & Technology.

• Toenemend gebruik van intelligente staalsoorten versus
hogere eisen van passive veiligheid
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• Nieuwe intellligente staalsoorten
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Het 90e Salon in 5 nieuwigheden

SALON
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Op dinsdag 10 januari opent het 90e Auto- en
Motorsloan van Brussel zijn deuren voor de pers.
Een dag later is er de officiële inhuldiging van het
Salon en de bezoekdag voor de professionals uit
de branche. Vanaf donderdag 12 januari zwaaien
de poorten dan wijd open voor het publiek dat
ongetwijfeld opnieuw massaal op de afspraak zal
zijn om de nieuwste ontwikkelingen in de auto- en
motorsector te ontdekken. FEBIAC, organisator
van de automobielsalons, heeft voor de komende
editie 5 belangrijke initiatieven genomen om het
Salon nog meer uitstraling te geven en vooral om
de bezoeker nog beter te ontvangen.

Op die manier geven we extra zichtbaarheid
aan alle exposanten, en maken we het salonbezoek overzichtelijker en aangenamer voor de
bezoeker.

Een nieuwe indeling van de
paleizen

Motorrijders en motorrijden worden in de spots geplaatst

De indeling van de paleizen, of beter gezegd de
plaatsing van de verschillende constructeurs en productgroepen, werd voor het komende salon grondig
gewijzigd. Het meest opvallend is de verschuiving van
de exclusieve automerken. Traditiegetrouw vonden
die onderdak in of vlakbij de patio, maar die ruimte
was al jaren veel kleiner dan de vraag. Nu zullen de
meeste van de luxemerken worden ondergebracht in
Paleis 12. Dat biedt ruimte en comfort voor bezoekers
én exposanten, en bovendien laat het ons toe om in
deze exclusieve omgeving ook een knappe ontvangsten restauratielounge te voorzien. Het geheel zal herinneringen oproepen aan het onvergetelijke Dream
Car-event tijdens het Salon van dit jaar.

Ook de speciale avond voor motorrijders keert
terug. Tot een aantal jaren geleden werd op de
openingsdag de ‘Motorbike Parade’ georganiseerd, maar dat initiatief barstte al snel uit zijn
voegen en wij konden als organisator op de
duur onze motorrijders geen prettig bezoek meer
garanderen. Dus verdween de parade enkele
jaren in de koelkast voor herbronning. Nu komt ze
dus terug in een nieuwe vorm. Op zaterdagavond
14 januari verzamelen wij met alle motorrijders
op een centrale plaats in Brussel en vanaf daar
rijden we in groep naar Brussels Expo. Exclusief
voor onze motorvrienden houden we die avond
de motorpaleizen 1 en 3 open tot 22 uur.

Voorts hebben we werk gemaakt van clustering:
mediastands worden samengebracht, exposanten
van uitrustingen en toebehoren komen in elkaars
buurt te staan.

Het spreekt trouwens voor zich dat we gedurende
de hele duur van het Salon ook opnieuw een
overdekte motorparking voorzien.

“We geven extra zichtbaarheid aan
alle exposanten, en maken het
salonbezoek overzichtelijker en
aangenamer voor de bezoeker”

Uw salonbezoek “à la carte” ...

Hou verder ook de social media in het oog, want ook
op die communicatieplatformen zal het 90e Salon
sterk aanwezig zijn.

Tentoonstelling Clean Mobility
De autosector is volop in verandering: groen en
duurzaam zijn de kernwoorden van deze ontwikkeling. FEBIAC wil de inspanningen die de constructeurs zich getroosten extra aandacht geven
én ook wijzen op de veelheid aan nieuwe concepten die hun weg zoeken naar de consument.
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Mythische auto’s in de spotlights
Om 110 jaar en 90 edities van het Automobielsalon
in ons land te vieren, heeft FEBIAC een tentoonstelling
uitgewerkt die een aantal van de meest mythische
auto’s uit de automobielgeschiedenis samenbrengt.
Op een tentoonstellingsoppervlakte van 1000 m” in
hall 6 worden 22 markante en uitzonderlijke voertuigen voorgesteld aan het plubliek. Twee voertuigen per
decennium, voertuigen die door hun luxe, prestige en
sportiviteit een ongelofelijk overzicht geven van de ontwikkeling in de autobranche. Deze voertuigen, die de
gegraveerd staan in het geheugen van verschillende
generaties, zullen er ons op een schitterende manier
aan herinneren hoe auto’s altijd hebben doen dromen.
En hoe ze dat in de toekomst zullen blijven doen!
Veel meer informatie over het 90e Auto- en Motosalon
van Brussel vindt u op www.autosalon.be
Pierre Hermant
Directeur-Generaal Salon
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U heeft het misschien zelf ook al meegemaakt: u wilt
informatie over een bepaald product, maar de informant op de stand is net druk in gesprek met andere
bezoekers. Of nog: u wilt graag veel informatie over
nieuwigheden verzamelen, maar ziet op tegen het
zeulen met tassen vol folders en papier. Of misschien
vindt u al dat papier gewoon zonde en bent u net
zo goed gediend met het verkrijgen van inlichtingen
via e-mail? U heeft gelijk! En daarom heeft FEBIAC
een spectaculaire nieuwigheid klaar: aan de hand
van een chipkaart die elke bezoeker gratis kan verkrijgen en activeren, kiest u als salonbezoeker zelf
welke informatie u digitaal wordt toegestuurd, welke
interactieve modules u activeert of aan welke wedstrijden u wil deelnemen, om maar enkele voorbeelden
te noemen. Hoe het werkt? Gewoon even met de
chipkaart langs de elektronische lezer strelen die op
heel wat stands te vinden zal zijn, en na u bezoek
krijgt u die informatie in uw mailbox die u zelf heeft
aangevraagd. Dankzij dit Getyoo-project maakt u uw
bezoek aan het Salon dus nog meer “à la carte”...

Daarom komt er in paleis 7 een tentoonstelling
van producten en concepten die specifiek op
duurzame mobiliteit gericht zijn. Het mag geen
verbazing wekken dat elektrische auto’s en scooters een belangrijk deel zullen vormen van deze
expo ‘Clean Mobility’, maar ook andere, soms
verrassende, milieuontwikkelingen en producten
zullen er getoond worden. Tot slot vergeet FEBIAC
evenmin om aandacht te schenken aan innovaties
omtrent stedelijke mobiliteit, hetzij individueel, hetzij collectief. ‘Clean Mobility’ wordt op die manier
meer dan een leuk extraatje voor het Salon, het
wordt een blik op de toekomst van ons transport!

INFO

NOVEMBER 2011

3e European Automotive Forum
in het teken van
stedelijke mobiliteit

SALON
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Tijdens het komende autosalon organiseert
FEBIAC, met de steun van ACEA en het VBO, de
derde editie van haar ‘European Automotiv Forum
- EAF -’, een ontmoetingsplaats waar Europese
beleidsmakers, bedrijfsleiders en experts uit de
automobielwereld in debat treden rond een actueel thema.
EAF2012 staat in het teken van stedelijke mobiliteit: “Individual Mobility in European Cities
by 2030”. Stedelijke mobiliteit krijgt momenteel
veel aandacht op politiek niveau, zo ook in
het recent verschenen Witboek Vervoerbeleid
2011-2020 van de Europese Commissie. Rond
deze tijd werkt het Europees Parlement trouwens
aan een reactie op dit Witboek. Aanleiding
genoeg dus voor EAF2012 om Europese en
lokale beleidsmarkers, de automobielsector en stedelijke mobiliteitexperts rond de tafel te brengen
en hen te vragen hoe aan de individuele mobiliteitsbehoeften duurzaam voldaan kan worden in
de steden van morgen.
Tijdens EAF2012 zal stedelijke mobiliteit worden
benaderd vanuit 4 invalshoeken en dito ochtendsessies: Stedelijke infrastructuur, Nieuwe voertuigen mobiliteitsconcepten, Energie en luchtkwaliteit,
ICT. Na de middaglunch volgt een afsluitend

politiek debat met vertegenwoordigers van o.a.
de Europese Commissie, het Europees parlement,
lokale overheden en de automobielsector.
Meer info over programma en inschrijvingen op:
www.eaf2012.eu
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