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Woord van de 
voorzitter

Geachte lezer,

Mobiliteit is een kostbaar maatschappelijk goed en geeft structuur aan onze samenleving, vandaag 
meer dan ooit. Groeiende automobielmarkten en toenemende park- en mobiliteitscijfers bevestigen 
dat onze maatschappij niet functioneert zonder mobiele mensen en mobiele bedrijven. Zij – zowel de 
feiten als de voorkeur van burgers en bedrijven – bevestigen dat de auto, bestel- en vrachtwagen de 
belangrijkste dragers van het mobiliteitsbestel blijven, en dat ook gemotoriseerde tweewielers hierin 
een prominente rol spelen.

Maatschappelijk waardevol, economische waarde creërend, motor van onze beschaving en onmisbaar. 
Deze kenmerken die de automobiel worden toegedicht, betekenen helaas niet hetzelfde als naar 
waarde geschat en aldus behandeld. Net zomin als FEBIAC een ‘alles voor de auto’ opeist, kunnen wij 
aanvaarden dat de auto wordt veronachtzaamd en dat zijn dynamiek, zijn technologische en zijn con-
ceptuele ontwikkeling worden miskend. 

Teneinde de economische en sociale achterstand door de immobiliteit weg te werken, en met het oog 
op welvaart, welzijn en milieuzorg, hebben onze gewesten en de federale staat geen andere keuze dan 
een vlotte, bereik- en betaalbare, duurzame en slimme mobiliteit voor ons land te ontwikkelen en te 
borgen. Daartoe wil onze federatie zich volmondig scharen achter een strategisch pact, een manifest 
voor de mobiliteitsbranche die al haar actoren met aandrang onderschrijven.

Dit strategisch pact naar een mobiliteit 2.0 die zowel economie als leefmilieu te goede 
komt, zouden alle betrokken entiteiten moeten uitschrijven in reëel overleg. In de erken-
ning van de waarde van elke vorm van vervoer – gemotoriseerd of niet; op twee, vier of 
meer wielen; individueel, gedeeld of collectief – zullen onze federatie en haar leden hiertoe 
bijdragen.

In 50 krachtlijnen en maatregelen tekenen wij in dit politieke memorandum de krijtlijnen 
uit naar de verkiezingen van 26 mei. Moge dit de inspiratie, neen zelfs de aanzet, zijn tot 
een berekend, vooruitziend, voorspelbaar, fair en helder regelgevend kader. 

Samen met haar leden, durft FEBIAC op u te rekenen. Net zoals u op onze inzet en bijdrage 
kunt vertrouwen.
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Philippe Dehennin
Voorzitter 
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De volgende regeringen en de automobielsector 
staan voor grote uitdagingen. FEBIAC wil de fisca-
liteit inzetten opdat we met zijn allen vlot, veilig en 
betaalbaar onderweg zijn, met schonere lucht voor 
onze omgeving. In een economie en samenleving 
die digitaliseert, deelt, spaarzaam omspringt met 
grond- en hulpstoffen en haar energiesysteem op 
termijn klimaatneutraal krijgt.  

Vorig jaar inden onze overheden €20 miljard uit 
automobielbelastingen, of gemiddeld €2.500 
per voertuig. Die opbrengst is de voorbije legis-
latuur met €1,5 miljard fors gestegen door:

• de invoering van de kilometerheffing voor 
vrachtwagens – een verdrievoudiging van 
de inkomsten uit het sindsdien afgeschafte 
Eurovignet; 

• het optrekken van de dieselaccijnzen (40€c/l) 
tot het niveau van benzine (60€c/l) met bijna 
50%. 

België kent momenteel de hoogste dieselprijs 
aan de pomp in de EU. Dat weegt op de koop-
kracht van de mensen, op de concurrentie-
kracht van de ondernemingen en mogelijk ook 
op de overheidsinkomsten door het tanktoe-
risme richting buitenland. De perceptie leeft dat 
de overheid te weinig teruggeeft: autorijden is 
fiscaal duurder geworden en het fileleed groter, 
en dat op een verouderd wegennet en onder-
maatse fietspaden. Daarnaast groeit de onze-
kerheid en verwarring over wat nu de energie 
van de toekomst moet worden, met name voor 
transport. In dit verband krijgt ook de overheid 
er op termijn een zorg bij: naarmate elektrisch 
rijden opgang maakt, komen de inkomsten uit 
accijnzen en btw onder druk. Wat te doen ?

Automobielfiscaliteit moet een-
voudiger en groener

Wie een auto koopt in ons land, treft een labyrint 
aan van fiscale regels, verspreid over diverse over-
heden. Waar je woont, wie of wat je bent – een 
bedrijf of particulier–, wens je te kopen, leasen of 
delen: voor dezelfde wagen gelden andere fiscale 
regels en dus andere bedragen, a fortiori als je 
een milieuvriendelijk exemplaar hebt. Hoe is het 
zover gekomen en hoe kan het beter? 

De drie Gewesten zijn bevoegd voor de aankoop- 
en verkeerbelastingen. Zij voerden de voorbije 
legislatuur een groene kilometerheffing in voor 
vrachtwagens. Vlaanderen maakte ook werk van 
een verdere vergroening van zijn verkeersbelas-
tingen en van premies voor nulemissievoertui-
gen: eerst voor personenwagens, daarna voor 
bestelwagens en gemotoriseerde tweewielers. 
Wallonië int sinds 2016 zelf zijn verkeersbelastin-
gen, maar heeft ze nog niet vergroend. Brussel zal 
zijn verkeersbelastingen innen vanaf 2020 en de 
facto pas echt kunnen hervormen vanaf 2021. En 
leasewagens, die worden in de drie gewesten als 
vanouds belast volgens motorvermogen en/of 
fiscale pk. Een eventuele hervorming vereist een 
samenwerkingsakkoord met de drie gewesten.

Dit kan en moet eenvoudiger en coherenter. 
Daarom pleit FEBIAC voor een intergeweste-
lijk fiscaal pact dat voor de komende vijf jaar 
afspraken maakt rond:

• een coherente vergroening van de verkeers-
fiscaliteit  voor alle voertuigen;

• een berekeningswijze op dezelfde grondslag 
en met dezelfde milieuparameters;

• een gelijktijdige en budgetneutrale invoering 
vanaf 1/1/2021, rekening houdend met de 
nieuwe WLTP-test en CO

2
-waarden (zie verder);

• een convergentie naar een jaarlijkse heffing 
die uitmondt in een slimme kilometerheffing.

Het federale niveau is bevoegd voor accijnzen, 
btw, kostenaftrek en voordelen alle aard. De 
vorige federale regering dichtte de accijnskloof 
en hervormde de vennootschapsbelasting: ter 
financiering van lagere belastingtarieven voor 
bedrijven wordt vanaf 2020 de kostenaftrek 
verstrengd, vereenvoudigd en vergroend. 
Dat biedt een perspectief voor ondernemin-
gen om te investeren in milieuvriendelijkere 
bedrijfswagens.  
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Een intergewestelijk fi scaal 
pact is nodig met duidelijke 
afspraken en een kalender 
voor de komende 5 jaar

“



Bedrijfswagen als driedubbele 
hefboom naar lage emissiemobi-
liteit

Sinds het aantreden van de vorige regeringen, 
kreeg ons autopark er zowat 100.000 bedrijfswa-
gens bij of +1,7%. Hun succes zorgt voor contro-
verse. Tegenstanders zien de “salariswagen” als 
een exces van de torenhoge loonkost, voorstan-
ders beschouwen hem vooral als een praktisch 
(werk)instrument. Vast staat wel dat die bedrijfs-
wagen moderner, schoner en zuiniger is dan een 
privéwagen alsook uitgerust met de nieuwste 
(veiligheids)technologie. Kan de bedrijfswagen 
dan niet uitgroeien tot hét vehikel om de transitie 
naar lage emissiemobiliteit te versnellen en zo de 
doelstellingen inzake klimaat en luchtkwaliteit te 
realiseren? FEBIAC ziet in de bedrijfswagen drie 
aangrijpingspunten en opportuniteiten. 

Ten eerste was er de voorbije legislatuur heel 
wat te doen rond de plug-in hybride bedrijfswa-
gen: de “fake hybride” zou op papier weinig CO

2
 

uitstoten maar op de weg net veel brandstof 
verbruiken; de gebruiker zou hem haast nooit 
opladen en er dus amper elektrisch mee rijden, 
maar er enkel veel fiscaal voordeel uit halen. 
De federale regering reageerde door een wat 
ongelukkige uitzonderingsregeling uit te wer-
ken in de kostaftrek en voordelen alle aard, in 
een poging om de “valse” van de “echte” plug-
ins te onderscheiden. 

Is dit niet vooral een vals debat? Want een opge-
laden plug-in hybride kan écht wel tientallen 
kilometers elektrisch rijden – voldoende voor 
80% van onze dagelijkse autotrips. Alles staat 
of valt met het laad- en rijgedrag van de plug-
in gebruiker. FEBIAC wil al het milieuvriendelijk 
potentieel uit plug-ins halen door werkgevers 
de maximale kostenaftrek en werknemers het 
minimum voordeel van alle aard te geven voor 
de bewezen nulemissiekilometers. Dit is de 
eerste weg naar lage emissiemobiliteit.

De tweede weg legde de federale regering zelf 
aan: ze ontwierp een mobiliteitsbudget waar-
mee de werknemer een mobiliteitsmenu voor-
geschoteld krijgt waarbij de bedrijfswagen kan 

eengevuld worden met duurzame mobiliteits-
oplossingen. De bedrijfswagen wordt aldus 
ingebed een ruimer geheel van mobiliteitsop-
lossingen.  

De derde weg naar lage emissiemobiliteit is te 
vinden in het gegeven dat een bedrijfswagen 
dubbel zo snel vervangen wordt als een privé-
wagen en dus ook sneller de nieuwste ontwik-
kelingen inzake alternatieve motorisaties en 
brandstoffen kan oppikken. 

Nieuwe technologie houdt per definitie meer 
risico’s in: extra kosten, onzekere restwaarde, 
levensduur, gebruiksgemak... allemaal factoren 
die een particulier kunnen weerhouden om de 
stap te zetten. Met een bedrijfswagen worden 
risico’s gedeeld tussen de werknemer en werk-
gever, en ligt de drempel naar lage emissie- 
voertuigen een stuk lager.

FEBIAC pleit er dan ook voor om de bedrijfs-
wagen te omarmen in de transitie naar lage 
emissiemobiliteit.    

Geen hogere fiscale factuur door 
strengere autotest WLTP

Met de pas ingevoerde “Worldwide Harmonised 
Light Vehicle Test Procedure” worden nieuwe 
wagens accurater getest. Dat levert verbruiks- 
en CO

2
-waarden op die beter aansluiten bij het 

verkeer van vandaag. Maar het blijven CO
2
-cij-

fers op papier: het rijgedrag van de bestuurder 
bepaalt onvermijdelijk het uiteindelijke ver-
bruik en de CO

2
-emissies.

Bij een wagen getest volgens WLTP ligt de CO
2
-

waarde gemiddeld 20% hoger dan dezelfde 
wagen getest met de oude NEDC. Dit maakt 
de WLTP-wagen minder aantrekkelijk zolang er 
nog NEDC-wagens op de markt zijn. 
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Geef bedrijfswagens maximaal 
fi scaal voordeel voor de bewe-
zen nulemissiekilometers

“
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Daarom krijgen WLTP-wagens nog tot eind 
2021 een teruggerekende NEDC-waarde mee 
- alsof ze de NEDC-test ondergaan hebben. Die 
ligt dichter in de buurt van de CO

2
-waarde van 

een gelijkaardige NEDC-wagen. 

In een autofiscaliteit die werkt met CO
2
 en 

waarvan de inkomsten zijn begroot op basis 
van NEDC-waarden, worden zowel NEDC- als 
WLTP-wagens in ons land nog tot eind 2020 
belast op basis van hun NEDC-waarde. Beide 
worden fiscaal op gelijke voet behandeld. Dat 
is niet meer dan logisch: zoniet zou een scho-
nere WLTP-wagen een pak meer belastingen 
betalen omdat zijn WLTP-CO

2
 op papier een 

vijfde hoger ligt. 

Na 2021 verdwijnt NEDC definitief en zal CO
2
-

gebaseerde autofiscaliteit onherroepelijk wer-
ken met WLTP CO

2
. 

Echter, willen we geen abrupte verhoging van 
de belastingen – en van de opbrengsten voor 
de overheid! –, dan moeten de fiscale regels 
en CO

2
-drempels worden aangepast in de ver-

keersbelastingen, in de kostenaftrek en in het 
Voordeel Alle Aard.  

FEBIAC vraagt een correctie van de federale en 
gewestelijke autofiscaliteit ten belope van het 
fiscale CO

2
-verschil NEDC-WLTP: de autoklant 

mag niet de dupe zijn van de gewijzigde test-
methode voor dezelfde wagen.    

Van starre autobelastingen naar 
slimme kilometerheffing

Het autoverdienmodel van de overheid komt op 
termijn onder druk: de helft van de inkomsten 
komt vandaag uit belastingen op brandstof-
fen en verbrandingsmotoren. Met de opkomst 
van elektrisch rijden dreigen die inkomsten te 
eroderen. Daarom dient uitgekeken te worden 
naar een nieuwe grondslag voor de verkeers-
fiscaliteit in ons land en de EU. Dit moet mee 
beschouwd worden in de opmaak van een 
intergewestelijk fiscaal pact en voegt er een 
federale dimensie aan toe (accijnzen en btw).

Geen extra taksen louter door 
wijziging van testmethode: 
pas het CO

2
-verschil WLTP-

NEDC bij in de autofi scaliteit

“
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Dit fiscaal pact moet de contouren uittekenen 
en een traject uitwerken dat het huidige belas-
tingstelsel vereenvoudigt en omvormt tot een 
model dat flexibel kan inwerken op doelstel-
lingen rond mobiliteit, luchtkwaliteit, energie 
en economie.

Concreet pleit FEBIAC om te evolueren van een 
brandstof en motor gebaseerd belastingstelsel 
naar een model van beprijzing van het gebruik 
van transportinfrastructuur, met tariefdifferen-
tiatie naar tijd, plaats en milieukenmerken van 
het voertuig.

Beprijzing van gebruik kan, gelet op een groei-
ende mobiele bevolking en op het feit dat voer-
tuigen met buitenlandse nummerplaat meebe-
talen, zorgen voor de nodige inkomsten om ons 
wegennet te moderniseren en om mobiliteit 
betaalbaar te houden voor iedereen. 

Tariefdifferentiatie kan sturen op congestie en 
bereikbaarheid, luchtkwaliteit en energie-effi-
ciëntie. Dat geeft zuurstof aan onze (logistieke) 
economie. 
 
FEBIAC vraagt tegelijk een budgetneutrale, 
geoormerkte slimme groene kilometerheffing 
op alle wegen in België. Het draagvlak hiervoor 
zal groeien naarmate aangetoond kan worden 

dat de congestie afdoende aangepakt wordt 
en volwaardige alternatieven voorhanden zijn 
om extra kosten te vermijden.

Geen lineaire CO2-taks op 
transportbrandstoffen

De voorbije legislatuur was de toepassing van 
het cliquetsysteem en de ontdieseling richting 
benzine goed voor €1,2 miljard extra inkom-
sten uit accijnzen en de btw hierop. Hierdoor 
heeft België de hoogste dieselprijs aan de 
pomp in de EU. Met 60€c/l accijns – exclusief 
btw – wordt voor benzine het equivalent van 
€250 per ton CO

2
 betaald (€300 incl. BTW), het 

tienvoud van de internationale marktprijs voor 
een ton CO

2
. Hier bovenop nog een CO

2
-taks 

invoeren komt neer op een driedubbele belas-
ting, terwijl sommige andere brandstoffen en 
sectoren veel minder worden belast, denk aan 
kerosine, huisbrandolie, elektriciteit... 

FEBIAC vraagt om bij de eventuele invoering 
van de CO

2
-taks rekening te houden met de 

huidige fiscale druk op de diverse brandstof-
fen en sectoren. Is de fiscale druk op een 
bepaalde brandstof hoog, dan dienen de 
accijnzen te worden verminderd ten belope 
van de CO

2
-taks, a fortiori als de prijs van die 

brandstof aan de pomp hoge toppen scheert 
in vergelijking met de buurlanden. Zoniet zal 
onze koopkracht en concurrentiekracht verder 
onder druk komen te staan. In de mate dat ver-
dere CO

2
-reductie in het transport erg duur en 

kostefficiëntie de prioriteit is, is het aangewe-
zen om het goedkoopste reductiepotentieel 
eerst te benutten.

Naar een nieuwe grondslag 
in de verkeersfi scaliteit: de 
beprijzing van infrastructuur-
gebruik

“
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6 PRIORITEITEN VOOR FISCALITEIT

1. Een fiscaal pact dat autofiscaliteit vereenvoudigt, vergroent en verslimt. 

2. Een met alle gewesten afgestemde vergroening en vereenvoudiging van de verkeersfiscaliteit in 2021.  

3.  Een gebiedsdekkende sturende km-heffing in alle gewesten, budgetneutraal en geoormerkt, 
 met als hoofddoel de aanpak van de structurele files.

4. Een WLTP-correctie op de bestaande fiscaliteit die CO
2
 als parameter heeft.

5. De bedrijfswagen als katalysator van de transitie naar lage emissiemobiliteit.

6. Geen lineaire CO
2
-taks, wel in functie van de fiscale druk van elke energiedrager.

MEMORANDUM 2019 FISCALITEIT
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Met een groeiende bevolking neemt ook de 
globale mobiliteitsvraag toe. Het planbureau 
verwacht tegen 2030 een stijging in het aantal 
afgelegde reizigers- en vrachtkilometers met 10% 
respectievelijk 40%.

Om te kunnen voldoen aan de toenemende 
vraag, moeten de kwaliteit, capaciteit en benut-
ting van onze infrastructuur naar omhoog. Ons 
land is in deze niet de beste leerling in Europa, 
ofschoon de voorbije legislatuur hier en daar een 
inhaalbeweging is gemaakt. Maar dat is, gezien 
de noden, nog onvoldoende.  

FEBIAC vraagt meer investeringen in de materi-
ele en digitale kwaliteit van het wegennet in de 
drie gewesten. Ontbrekende wegverbindingen 
moeten worden aangelegd en trechterhalzen 
weggewerkt. Specifiek voor motor- en scooter-
rijders is de dimensionering van onze wegen 
een aandachtspunt: te smalle rijstroken beper-
ken de zichtbaarheid van motoren en scooters, 
en ze moeten voldoende ruimte krijgen om 
te kunnen voorbijrijden in files. Voor zachte 
verkeersvormen pleit FEBIAC om ze vrij baan 
te geven via een stelsel van bovenlokale ver-
bindingswegen. Daar kunnen de voet- en fiets-
paden omgebouwd worden tot ruim bemeten 
rijstroken waar zowel stappers, steppers als 
trappers vlot en veilig kunnen bewegen. Veel 
meer daarover schreef FEBIAC in haar memo-
randum voor de lokale verkiezingen van 2017.

Het verkeer kan op veel plaatsen een stuk 
vlotter door het gebruik van slimme verkeers-
lichten die groentijden instellen in functie van 
de verkeersdrukte en het type weggebruiker. 
Alle weggebruikers moeten sneller, beter en 
digitaal geïnformeerd kunnen worden over 
de verkeerssituatie, het vervoersaanbod en de 
reistijden. Ze helpen hen bij het maken van 

de juiste mobiliteitskeuzes: van adviessnelhe-
den over alternatieve routes tot het optimaal 
combineren van diverse vervoersmodi, in het 
bijzonder op momenten en in gebieden met 
structurele congestie. Klassieke voorbeelden 
zijn de ochtend- en avondspits in en rond ste-
den als Antwerpen, Brussel en Luik. 

Autopendelaars moeten via overstapparkings 
en intermodale knooppunten aangemoedigd 
worden om op strategische plaatsen rond de 
steden en op het platteland te kiezen voor 
openbaar vervoer, autodeelsystemen of zachte 
vormen van mobiliteit zoals tweewielers (al 
dan niet gemotoriseerd of elektrisch).

Verkeerspieken kunnen verder afgevlakt wor-
den door burgers aan te moedigen om trips te 
vermijden, te spreiden, te verkorten of te delen 
door respectievelijk thuiswerk, flexibel werken 
in termen van zowel tijd als locatie, of dichter 
bij het werk te gaan wonen of te carpoolen. 
Hiervoor is aangepaste sociale wetgeving ver-
eist.

De digitale revolutie vindt ook zijn uitwerking 
in de transport- en mobiliteitssector. Nieuwe 
technologieën kunnen een pak mobiliteitsin-
formatie efficiënt verwerken en delen en een 
combinatie van mobiliteitsoplossingen aan-
bieden aan burgers en ondernemingen, die 
vervolgens geïnformeerd kunnen kiezen tus-
sen deze verschillende vervoersoplossingen of 
een combinatie ervan. 

Internetapplicaties en geïntegreerde beta-
lingsplatformen laten toe om eenvoudig, snel 
en op elk moment mobiliteit-als-een-dienst 
(“Mobility-as-a-Service”, MaaS) te bestellen 
waar beschikbaar.

De overheid moet inzetten op de toegankelijk-
heid van geïntegreerde mobiliteitsoplossingen 
door een wettelijk kader te creëren dat ruimte 
biedt voor de ontplooiing van nieuwe mobili-
teitsdiensten in een vrije markt. Lokale en regi-
onale regelgevingen moeten zo veel mogelijk 
worden afgestemd op elkaar (en met de buur-
landen) om de transparantie en het gebruiks-
gemak voor de consument te vergroten. 

9
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Verkeerswegen dimensioneren 
zodat motor- en scooterrijders 
voldoende ruimte krijgen om 
fi les voorbij te rijden

“



Het op til zijnde mobiliteitsbudget is een belang-
rijke stap richting meer flexibele mobiliteitsop-
lossingen voor werknemers. FEBIAC roept de 
federale regering op om snel werk te maken van 
de invoering ervan en van duidelijke en eenvou-
dige regels voor de praktische uitvoering, alsook 
om de gemotoriseerde tweewieler op te nemen 
in de lijst van duurzame mobiliteitsoplossingen.

Om de digitale, multimodale mobiliteit een 
duwtje in de rug te geven, en naar analogie van 
het openbaar vervoer en de deelfietsen, plei-
ten we om de btw te verlagen van 21% naar 
6% voor alle vormen van deelvervoer zoals 
deelwagens, deelscooters, deelsteps enz.

Daarnaast bepleit FEBIAC in centrumsteden 
een gratis parkeersysteem voor deelwagens 
en investeringssteun om de uitbouw van een 
laadnetwerk te versnellen (cfr Tax Shelter). 

Een modern, efficiënt en toegankelijk open-
baar vervoer bepaalt mee het succes van deze 
nieuwe mobiliteit. De verschillende openbare 
vervoersmodi en parkeerfaciliteiten moeten 
beter op elkaar worden afgestemd. De kwali-
teit van de dienstverlening moet omhoog: de 
betrouwbaarheid, de stiptheid en de netheid 
zijn terugkerende pijnpunten voor gebruikers.

Openbare vervoersmaatschappijen en andere 
mobiliteitsoperatoren moeten verplicht worden 
om hun datasystemen met reisgegevens en tic-
ketering open te stellen voor mobiliteitsplatfor-
men en andere mobiliteitsoperatoren die een 
geïntegreerd multimodaal vervoersproduct wen-
sen aan te bieden. De monopoliepositie van het 
openbaar vervoer kan nieuwe mobiliteitsope-
ratoren in een afhankelijkheidspositie plaatsen. 
Toegang tot informatie en reservatiesystemen 
moet gebeuren op basis van een faire prijszetting 
die rekening houdt met marges die alle kansen 
biedt voor de MaaS-platformen van morgen.

De uitbreiding van de vervoersmarkt met nieu-
we mobiliteitsdiensten is in het bijzonder essen-
tieel buiten stedelijk gebied en spitsuren, waar 
flexibele, gedeelde mobiliteitsoplossingen een 
efficiënte, goedkope en milieuvriendelijke aan-
vulling kunnen zijn op het openbaar vervoer.
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Nieuwe mobiliteitsdiensten kun-
nen een effi ciënte aanvulling 
zijn op het openbaar vervoer 
buiten stedelijk gebied

“



7 PRIORITEITEN VOOR MOBILITEIT EN   
INFRASTRUCTUUR

1. Het wegennet moderniseren, optimaliseren en connecteren met voertuigen.

2. Capaciteits- en verkeersmanagement systematiseren.  

3. Intermodale overstappunten nabij en comodale infrastructuur in congestiegebied voorzien. 

4. Inzetten op tweewielers, gedeeld & collectief vervoer in stad en spits.

5. Basisbereikbaarheid invullen met gedeeld vervoer buiten stad en spits.

6. Mobiliteit ‘à la carte’ via het mobiliteitsbudget, met inbegrip van de gemotoriseerde tweewieler.  

7. Nieuwe mobiliteitsdiensten ontwikkelen en real time verkeersdata, reistijden en tarieven delen. 

MEMORANDUM 2019
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Het verkeer in België wordt veiliger. Toch heeft ons 
land nog een hele weg af te leggen om zich een 
weg te banen naar de groep van meest verkeersvei-
lige landen in Europa. België blijft met 620 verkeers-
doden in 2017 en 65 doden per miljoen inwoners 
duidelijk achter op het Europese gemiddelde van 
49 doden per miljoen inwoners. 

Ook het in het federale regeerakkoord voorop-
gestelde aantal van maximaal 420 slachtoffers 
tegen 2020 wordt volgens verkeersinstituut 
VIAS moeilijk haalbaar. Niet alleen het aantal 
verkeersdoden daalt overigens in België, ook 
het aantal gewonden zit op een laagtepunt. 
In 2017 telde VIAS nog 48.227 gewonde ver-
keersslachtoffers, of 6 procent minder dan in 
2016. 

Deze dalingen zijn – ondanks de continue 
toename van onze mobiliteit – in grote mate 
op het conto te schrijven van alsmaar vei-
ligere voertuigen. Zowel op het vlak van 
passieve veiligheid (de gevolgen van een 
ongeval beperken) als van actieve veiligheid 
(ongevallen vermijden) worden generatie na 
generatie, ja zelfs jaar na jaar, stappen voor-
uitgezet. 

Vandaag zijn we op een punt beland waar 
passieve veiligheid slechts incrementele ver-
beteringen oplevert aan almaar oplopende 
kosten, zo wijzen kosten-batenanalyses uit. 
Het accent verschuift dan ook van passieve 
naar actieve veiligheid, willen we het aantal 
verkeersslachtoffers verder terugdringen. Zo 
worden actieve remassistentie en rijstrook-
bewaking de komende jaren gemeengoed in 
auto’s en vrachtwagens. Uiteraard betekent 
dit niet dat passieve veiligheid verdwijnt: deze 
technologieën blijven nodig om de impact 
van een crash zoveel mogelijk te beperken en 
letsels en levens te sparen.

Bovendien mag de ‘technologisering’ van voer-
tuigen niet leiden tot een de-responsabilisering 
van de mens: handen aan het stuur en ogen op 
de weg, te allen tijde. Hoewel de voertuigen 
steeds beter in staat zijn om fouten van de 
bestuurder ondervangen en corrigeren, toch 
blijft het nodig om de beslissende rol van het 
eigen rijgedrag te benadrukken, en dit totdat de 
zelfrijdende wagen er aankomt. 

De technologisering van voertuigen mag even-
min leiden tot een de-responsabilisering van de 
wegbeheerder. De wegsignalisatie – zowel ver-
keerborden als wegmarkeringen – moet kwalita-
tief zijn opdat ze ondubbelzinnig kunnen gele-
zen en geïnterpreteerd worden door camera’s, 
sensoren en radars die steeds vaker deel uitma-
ken van de voertuigen van vandaag en van de 
zelfrijdende wagen van morgen. Infrastructuur 
van topkwaliteit en goede digitale en fysieke 
signalisatie zijn cruciaal om het potentieel van de 
veilige auto van morgen voluit te benutten.

Met betrekking tot de naleving van de wegcode 
blijven sensibilisering, preventie en handhaving 
belangrijk. Mediacampagnes voor bijvoorbeeld 
gordelplicht ook achterin het voertuig blijven 
nodig. Wie weet dat er een grote kans bestaat om 
gecontroleerd te worden op zware overtredingen 
zoals rood licht negeren, die vertoont veel sneller 
wenselijk gedrag dan bij een gevoel van straf-
feloosheid. Een dergelijk lik-op-stuk beleid heeft 
meer effect dan torenhoge boetes, maar moet 
consequent en systematisch gevoerd worden 
voor alle weggebruikers. Het beteugelen van 
gsm-en achter het stuur geldt net zozeer voor 
automobilisten als voor fietsers, a fortiori als die 
laatsten ook nog eens oortjes in hebben!

Naast veiligere voertuigen en een goed pre-
ventie- en controlebeleid, ligt de sleutel naar 
duurzaam veilig verkeer bij kwaliteitsvolle, 
leesbare wegen waarbij:
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Actieve veiligheid kan meer 
levens redden aan lagere kost 
dan extra passieve veiligheid

“

Kwalitatieve wegsignalisatie is 
van cruciaal belang voor voer-
tuigcamera’s en -sensoren

“
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• functie, vormgeving en signalisatie van de 
weg helder en op mekaar afgestemd zijn;

• maximaal gekozen wordt voor een ‘verge-
vingsgezinde’ inrichting (van levensbelang 
voor motor- en scooterrijders);

• elke weggebruiker voldoende ruimte krijgt 
om zich veilig te verplaatsen;

• verkeersstromen en verkeersmodi zoveel als 
mogelijk worden gescheiden;

• de heraanleg van kruispunten oog heeft voor 
de doorstroming en veiligheid van alle weg-
gebruikers.

De inspanningen die de gewesten de voorbije 
jaren hebben geleverd om de historische ach-
terstand in te halen, moeten absoluut worden 
aangehouden en zelfs geïntensifieerd. 

Van de 20 miljard euro aan fiscale opbrengsten 
die de automobilist jaarlijks bijdraagt, dient 
een groter deel dan vandaag toegewezen te 
worden aan de verbetering van onze wegin-
frastructuur.

Technologisering van voertuig 
mag niet leiden tot de-respon-
sabilisering van weggebruiker 
en wegbeheerder

“



5 PRIORITEITEN VOOR VERKEERSVEILIGHEID

1. Focus verleggen van passieve naar actieve veiligheid in voertuigen.

2. Wegen voorbereiden op de komst van geconnecteerde en zelfrijdende voertuigen. 

3. Functie, vormgeving en inrichting van wegen en snelheidslimieten op elkaar afstemmen.

4. Wegen vergevingsgezind inrichten. 

5. Vervoermodi scheiden op verkeerswegen en mengen in verblijfsgebied. 

MEMORANDUM 2019
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In het kader van het Parijse Klimaatakkoord heeft 
ons land zich verbonden om de uitstoot van 
broeikasgassen te reduceren met 35% in 2030 ten 
opzichte van 2005. Deze doelstelling is erg ambi-
tieus, rekening houdend met de realisaties tot op 
vandaag. 

Om de doelstelling te halen zijn bijkomende 
inspanningen nodig, met name in het trans-
port. Vandaag rijden er zowat 100.000 lage 
emissiewagens rond in België; 10.000 daarvan 
zijn nulemissie. Alle constructeurs werken aan 
de ontwikkeling van lage en nulemissievoer-
tuigen, die in de periode 2019-2024 significant 
en in alle marktsegmenten zullen doordringen. 
Om de omslag naar lage emissiemobiliteit te 
realiseren, is het cruciaal dat de consument in de 
mogelijkheid verkeert om de overstap te maken 
naar lage emissiewagens én aangemoedigd 
wordt om nulemissiekilometers te rijden.

De klemtoon dient niet enkel te liggen op nul-
emissievoertuigen, maar ook op nulemissie-
kilometers, waarbij bestuurders worden beloond 
naarmate zij meer emissievrije kilometers rijden 
ten opzichte van het totale aantal afgelegde kilo-
meters. Een aangepast fiscaal beleid stimuleert 
op die manier tegelijk nulemissievoertuigen én 
een correct gebruik van hybride voertuigen.

Emissievrij rijden vraagt ook om de nodige laad- 
en tankinfrastructuur. FEBIAC is bezorgd over de 
discrepantie tussen de voorgestelde beleidsdoe-
len en de mogelijkheden op het terrein om emis-
sievrij te rijden in ons land. 

De productie van nulemissievoertuigen zal de 
komende jaren opgedreven worden. Indien de 
marktvraag naar deze voertuigen tijdelijk het aan-
bod overstijgt, zullen landen met een uitgebreide 
laad- en tankinfrastructuur als eerste bediend 
worden. Vandaag valt ons land al eens uit de boot 
bij de lancering van nieuwe nulemissiemodellen. 

België moet deze achterstand inhalen en een 
aantrekkelijke afzetmarkt worden voor nul-
emissievoertuigen.
Er moet duidelijkheid komen over hoe ons 
energiesysteem moet voorzien worden op lage 
emissiemobiliteit.

FEBIAC vraagt een studie van de technische 
haalbaarheid en kosten van een doorgedre-
ven elektrificatie van het automobielpark op 
de elektrische netten in ons land, met name 
de mogelijkheid om voldoende dicht net van 
openbare snel- en private (traag)laders uit te 
bouwen. Zo’n net van snelladers langsheen alle 
snelwegparkings is nodig om de rijbereikangst 
bij de consument weg te nemen.

Een geïntegreerde, digitale tank- en laadatlas 
moet diezelfde consument te allen tijde een 
actuele status geven van alle (semi)publieke 
laadpunten en waar alternatieve brandstoffen 
kunnen getankt worden in ons land. Deze atlas 
geeft de exacte locatie weer van het tanksta-
tion en laadpunt, het aantal en de beschikbaar-
heid van de pompen en punten en de kostprijs 
van de alternatieve brandstoffen en van het 
elektriciteitsverbruik. 

Deze digitale atlas moet de basis vormen 
voor gebruiksvriendelijke applicaties met een 
geïntegreerd betaal- en facturatiesysteem. 
Hiermee moeten elektrische laadpunten voor 
een specifieke periode of laadduur kunnen 
worden gereserveerd, waarna gebruikers het 
laadpunt zo snel mogelijk dienen vrij te geven. 
Beschadigde laadpunten moeten zo spoedig 
mogelijk worden hersteld. Misbruik van het 
laadpunt (zgn. laadpaalklevers) moet worden 
bestraft.
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Een dicht netwerk van laad-
punten vergt een versterking 
van het elektriciteitsnet

“
België moet een aantrekke-
lijke afzetmarkt worden voor 
nulemissievoertuigen

“
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Voor alternatieve brandstoffen moet een 
gebiedsdekkend netwerk van CNG-aardgas-
tankstations voor auto’s en lichte vracht-
wagens de burgers en bedrijven overtui-
gen om te kiezen voor deze brandstof. Een 
netwerk van LNG-aardgastankstations biedt 
dan weer een volwaardig alternatief voor 
zware dieseltrucks voor de lange afstand. 
Deze tankstations moeten worden gebouwd 
op weloverwogen plaatsen in het logistieke 
netwerk. Andere brandstoffen zoals “HVO 
(Hydrogenated Vegetable Oil)” en syntheti-
sche diesel verdienen een plaats in het aan-
bod van efficiënte en schone alternatieven in 
dieselmotoren.

FEBIAC eist van de overheid dat geen enkele 
technologie a priori wordt uitgesloten en dat ons 
energiesysteem open- en klaarstaat voor veelbe-
lovende brandstoffen, zoals waterstof en koolstof-
arme en synthetische brandstoffen, alsook voor 
ontluikende technologieën op het vlak van opslag 
en transport van elektriciteit. Hierbij dient het 
potentieel van de bestaande productie- en raffina-
gesites in ons land mee in rekening gebracht.

Ten slotte hebben we in ons land nood aan een 
energiebeleid dat dat de bevoorradingszeker-
heid garandeert aan een betaalbare prijs. 
Het terugkerend debat over de beschikbaar-
heid van betaalbare elektriciteit is nefast voor 
het consumentenvertrouwen en ondermijnt de 
inspanningen die de sector doet om nulemissie-
wagens te ontwikkelen en te promoten.

De overheid mag geen enkele 
technologie uitsluiten die kan 
bijdragen aan klimaat- en 
energiedoelen

“

Een digitale tank- en laadatlas 
moet klanten met vragen over 
rijbereik van hun eco-wagen 
ontzorgen

“



7 PRIORITEITEN VOOR KLIMAAT EN ENERGIE

1. Een gewaarborgde, schonere en betaalbare energie.

2. Kostprijs, opbrengst en kalender van een energiesysteem dat nulemissiemobiliteit mogelijk maakt.

3. Versterking van het elektriciteitsnet en verdichting van de publieke en private laadnetten.

4. Een atlas met tankpunten voor alternatieve brandstoffen en laadpunten, -types, tarieven & betaalwijzen. 

5. De promotie van lage emissievoertuigen en nulemissiekilometers.

6. Inzetten op schonere, koolstofarme brandstoffen voor zware transporttoepassingen.

7. Alle technologische opties openhouden die kunnen bijdragen tot klimaat- en energiedoelen.

MEMORANDUM 2019
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De bezorgdheid om de lucht die wij inademen 
was nooit groter dan vandaag. Dit ondanks het 
onmiskenbare feit dat de kwaliteit van de lucht 
jaar na jaar blijft verbeteren en dat zij in vele 
decennia niet zo goed was als nu. Deze ogen-
schijnlijke tegenspraak toont hoezeer het thema 
leeft, en dus aandacht verdient. Maar het bete-
kent ook dat we moeten durven erkennen dat 
stelselmatig vooruitgang wordt geboekt en dat de 
vooruitzichten ronduit positief zijn. Paniekbeleid 
is dus niet aangewezen, wel een duidelijke strate-
gie om de positieve evolutie te versnellen. 

Dat de lucht jaar na jaar beter wordt, is geen reden 
om op de lauweren te rusten. Beter dan gisteren is 
immers niet goed genoeg. Hoewel recente metin-
gen (waaronder Curieuzeneuzen) bevestigen dat 
de gemiddelde aanwezigheid van NOx in onze 
lucht ver onder de huidige Europese norm ligt, 
kunnen we niet aan de vaststelling voorbij dat op 
veel drukke verkeersassen in stedelijk gebied de 
kwaliteit van de omgevingslucht niet beantwoordt 
aan de Europese normen voor stikstofoxides en er 
lokaal zelfs ver boven gaat. Opmerkelijk: daar waar 
het verkeer stroomt, stelt zich geen probleem; daar 
waar het stokt, pieken de NOx-concentraties. Dat 
is een eerste vaststelling die moet leiden tot meer 
aandacht voor kwaliteitsvolle verkeersinfrastruc-
tuur, voor doorstroming, voor feilloze synchronisa-
tie van verkeerslichten om slechts die te noemen.
 

De vernieuwing van het voertuigpark helpt in 
het terugdringen van emissies, dat blijkt bij-
voorbeeld uit het feit dat dankzij de roetfilter 
op dieselwagens, de fijnstofproblematiek van-
daag in de eerste plaats terug te voeren is tot 
het verbranden van hout. De autosector heeft 
met andere woorden een afdoend antwoord 
geboden. Datzelfde zullen we de komende jaren 
ook zien gebeuren voor NOx. Met de komst van 
Euro6d zal de uitstoot van NOx door het auto-
verkeer (momenteel 23% van de totale NOx-
uitstoot) meer dan gehalveerd zijn; louter door 
de vernieuwing van het wagenpark.

Bovendien liggen er een aantal maatregelen 
voor het grijpen die deze forse daling van de 
NOx-uitstoot nog groter kunnen maken, en die 
elders in dit memorandum ook voorkomen. 
Hieronder zetten we de voornaamste nog eens 
op een rij, omdat hun invoering ervoor kan 
zorgen dat we de volgende legislatuur defini-
tief komaf kunnen maken met de veruit laatste 
polluent met betekenisvolle impact afkomstig 
van het wegverkeer.

21

LUCHTKWALITEIT

5 PRIORITEITEN VOOR LUCHTKWALITEIT

1. Een verdere vergroening van de autofiscaliteit, in het bijzonder in Brussel en Wallonië.

2. Het invoeren van een aantrekkelijke slooppremie voor oude voertuigen met de hoogste uitstoot.

3. Werken aan vlot en dus schoner verkeer, met name door capaciteitsingrepen en verkeersmanagement. 

4. De snelle uitbouw van een dekkend netwerk aan laadpalen voor elektrische auto’s.

5. Stedelijke deelsystemen met voertuigen van de nieuwste generatie. 

Met Euro6d zal de totale NOx-
uitstoot halveren tegen 2025
“



CIRCULAIRE ECONOMIE
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3 PRIORITEITEN VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE
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Herstel, hergebruik, inzameling, depollutie, ont-
manteling, recyclage: de autosector in ons land 
is pionier en koploper in de verwerking van afge-
dankte voertuigen. 

Vorig jaar werd 97,3% van het totale gewicht 
van alle ingezamelde autowrakken herge-
bruikt, gerecycleerd of energetisch gevalori-
seerd. Het inzamelingsvolume zelf kan beter: 
van de meer dan 200.000 voertuigen die jaar-
lijks uit het geregistreerde autopark worden 
genomen, vinden slechts 120.000 hun weg 
naar een van de 121 erkende recyclagecentra. 
Te veel afgedankte voertuigen belanden nog 
bij niet erkende centra die vaak elementaire 
regels met de voeten treden en een oneerlijke 
concurrentie vormen voor de erkende centra. 

Om het erkende én gecontroleerde systeem 
nog beter te laten renderen via grotere inza-
melvolumes en valorisatie van afvalstromen, 
vraagt FEBIAC om werk te maken van: 
• een sluitend systeem van traceerbaarheid van 

voertuigen;
• minder versnippering van milieubijdragen op 

voertuigen en onderdelen;
• een gewestelijke slooppremie voor wagens 

ouder dan 10 jaar (= Euro4 of lager) bij aan-
koop van een nieuwe;  

• de jacht op en vervolging van niet erkende 
recyclagecentra;

• het volgen van het Europese regelgevende 
kader, doelstellingen en kalender inzake recy-
clage;

• een maximale harmonisatie en afstemming tus-
sen de gewestelijke regelgevingen inzake recy-
clage.

De opmars van elektrisch rijden creëert afval-
stromen rond de aandrijfbatterij van de auto. 
Ook hier is ons land pionier en koploper inzake 
innovatie en knowhow rond verwerking van 
afgedankte accupacks. 
Na gebruik in de auto vindt een afgedankte 
aandrijfbatterij vaak een tweede leven als ener-
gieopslagtoepassing. Constructeurs ontwer-
pen en ontwikkelen batterijen op zowel een 
tweede leven als op een efficiënte recyclage. 
Om een sluitende kringloopbenadering van 
batterijen in een stroomversnelling te brengen, 
vraagt FEBIAC: 
• een controle bij inschrijving van een elek-

trisch voertuig op wie producentverantwoor-
delijkheid rust;

• een sluitend systeem van traceerbaarheid van 
batterijen na het 1e, 2e, ... leven;

• een duidelijk Europees regelgevend kader 
rond producentenverantwoordelijkheid na 
het 1e leven;

• een markt te creëren en stimuleren voor nut-
tige batterijtoepassingen na het 1e leven.
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Verhoog de instroom van auto-
wrakken naar erkende centra, 
dat verhoogt hun rentabiliteit

“

1. Een sluitend systeem van voertuig- en batterijtraceerbaarheid.

2. Een hogere instroom door invoering van een slooppremie en de jacht op niet erkende centra.

3. Een EU regelgevend kader en marktstimuli voor autobatterijtoepassingen na het 1e leven.

 



ONDERWIJS EN 
VORMING

24

MEMORANDUM 2019



MEMORANDUM 2019

Geen enkele technologiebranche investeert zoveel 
in onderzoek en ontwikkeling als de automobielsec-
tor. Daardoor evolueren onze producten en technie-
ken razendsnel. Nulemissiewagens, voertuigen die 
zelfstandig rijden, die communiceren met mekaar 
en die automatisch defecten signaleren aan de her-
steller, het is stuk voor stuk geen fictie meer. 

Door deze onstuitbare evolutie neemt de com-
plexiteit van de taken van een garagehouder toe 
en wijzigt de personeelsbehoefte op zowel kwan-
titatief als kwalitatief vlak. Daarom moeten toe-
komstige medewerkers hierop voorbereid worden 
in de praktijk. Want willen we de toekomst, dan 
hebben we goed geschoolde jongeren nodig. 

De toenemende specificiteit en techniciteit van 
de beroepen in de automobielsector maakt van 
duaal leren de te privilegiëren onderwijsvorm 
van de toekomst. De combinatie van werken en 
leren biedt tal van voordelen, zoals afdoend aan-
getoond is in Duitsland, Zwitserland en andere 
landen waar technologisch onderwijs hoog aan-
geschreven staat. 
Een combinatie van leren op school en leren 
in het bedrijf is ideaal om jongeren de nodige 

praktijkervaring bij te brengen op producten 
van vandaag. Het geeft een realistisch beeld van 
de gekozen opleiding en brengt de jongeren 
de juiste attitudes bij. Slagen voor een duale 
opleiding vergroot de kans op werk aanzienlijk. 
Voor bedrijven vormt het stelsel een kanaal om 
nieuwe werknemers op maat te rekruteren. Ze 
kunnen jongeren die competenties bijbrengen 
waaraan het bedrijf behoefte heeft. Een spe-
cifieke behoefte betreft de aandacht die moet 
besteed worden aan de opleiding van vracht-
wagenchauffeurs, een beroep waar een groot 
tekort aan werkkrachten is.

Via haar programma “Job On Wheels”, en in nauwe 
samenspraak met andere actoren uit onze bran-
che zoals Traxio en Educam, blijft FEBIAC werken 
aan een toekomst voor onze jongeren en dus 
voor onze branche die volop in ontwikkeling is 
en die momenteel wellicht de meest uitdagende 
fase van haar ontwikkeling ingaat. 

De overheden in ons land hebben begrepen dat 
het onderwijs mee moet met deze ontwikkelin-
gen en zij zijn de onderwijsstelsels aan het her-
vormen. 
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7 PRIORITEITEN VOOR ONDERWIJS EN VORMING

1. De afstemming tussen onderwijs- en opleidingsaanbod en de arbeidsmarktbehoeften.

2. Meer en betere werkplekken voor leerjongeren.

3. Een betere samenwerking tussen sector en scholen/opleidingscentra.

4. Aandacht voor de toeleiding en screening van jongeren bij hun schoolloopbaankeuze en beroepskeuze.

5. Begeleiding en beoordeling van jongeren via de professionalisering van werkplaatsbegeleiders en het 
 afstemmen van de verscheidene begeleidingsvormen.

6. Voldoende doorstroommogelijkheden naar het hoger onderwijs na het behalen van het diploma.

7. Meer sensibilisering en promotie voor technische en duaal georganiseerde opleidingen.



INDUSTRIE EN 
WERKGELEGENHEID
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De automobielsector is een belangrijke werkgever in 
België, met meer dan 120.000 werknemers in produc-
tie, assemblage, onderhoud, onderzoek en ontwikke-
ling en handelsactiviteiten. De industriële activiteiten 
in assemblage en toelevering zelf zijn goed voor meer 
dan 65.000 jobs. Daarnaast zorgt de industriële pro-
ductie voor exportactiviteiten (havens enz.).

Zowat 300 bedrijven creëren toegevoegde waarde 
in en voor de voertuigindustrie in België: 2 assem-
blagefabrieken voor personenwagens en 2 voor 
vrachtwagens, 2 grote busbouwers, 1 Europese 
hoofdzetel, 2 onderzoeks- & ontwikkelingscentra 
met testparcours en een hele reeks constructeurs 
van aanhangwagens en koetswerken. Daarnaast 
zijn er nog andere bedrijven met een brede waai-
er activiteiten: verkoop, marketing, R&D, opleiding 
en logistiek.

Het internationaal economisch klimaat zet de 
prestaties van de sector onder druk: handelsge-
schillen tussen Europa en de Verenigde Staten 
leiden tot onnodige, oplopende kosten. De 
onduidelijkheid over de gevolgen van Brexit 
leiden tot onzekerheid in de export.

De in België gevestigde automobielonder-
nemingen zijn in Europa toonaangevend in 
de ontwikkeling van duurzame en innova-
tieve mobiliteitsoplossingen. De beleidsma-
kers moeten deze evolutie ondersteunen en 
de hier gevestigde assemblagecentra bijstaan 
om automobielmodellen voor personen- en 
vrachtvervoer naar hier te halen die succes 
beloven in Europa en daarbuiten. 

Onze overheden moeten hun innovatie- en 
investeringssteun hierop toespitsen, maar ook 
meer algemeen een eenvoudiger en voorspel-
baar fiscaal en regelgevend kader scheppen, 
de arbeidsmarkt verder flexibiliseren en iets 
doen aan onze hoge loon- en energiekosten.

Om vacatures in knelpuntberoepen op te vullen, 
vragen we dat hooggeschoolden van buiten de 
Europese Unie gemakkelijker worden toegela-
ten tot de Belgische arbeidsmarkt.

Door de belangrijke ecologische en technolo-
gische transitie verwacht de sector extra vraag 
naar geschoolde werknemers in technologie 
en elektromobiliteit. Om die vacatures te kun-
nen invullen, is het belangrijk dat de juiste 
vorming wordt aangeboden in beroeps-, tech-
nisch en hogere opleidingen, alsook voor bij- 
en omscholing van oudere werknemers. 

De sector heeft initiatieven genomen om expertise 
ter beschikking te stellen van scholen en opleidings-
centra, alsook om duaal leren mogelijk te maken in 
de industriële sites. We vragen dat de overheden 
verder inzetten op onderwijs en permanente vor-
ming. Afspraken tussen de diverse overheden om 
kwaliteit te verzekeren, is hierbij noodzakelijk.

Laten we onze troeven maximaal uitspelen om 
automobiele activiteiten (opnieuw) naar hier te 
brengen: een land aan zee met dichte, multi-
modale transportinfrastructuur, ingebed in een 
havennetwerk, rijk aan veeltalige, hooggekwalifi-
ceerde, polyvalente en flexibele werknemers.
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5 PRIORITEITEN VOOR INDUSTRIE EN 
WERKGELEGENHEID

1. Steun voor verankering en expansie van duurzame automobielindustrie en aanverwante sectoren.

2. Geen innovatie en investeringen zonder vooruitziend en voorspelbaar fiscaal kader.

3. Duaal leren veralgemenen in een flexibele arbeidsmarkt aan lage loonkost.

4. Vorming en opleiding automechaniek verbreden met elektrotechniek.

5. Bereid onderwijs en vorming voor op mobiliteitsindustrie van morgen.



GOEDERENVERVOER
EN LOGISTIEK
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Onze economie groeit en heeft logistieke troeven 
en ambities door de aanwezigheid en activiteiten 
van onze zee- en luchthavens. Onze logistieke 
expertise en ervaring kan ook ingezet worden in 
e-commerce: door distributiecentra, investerin-
gen en tewerkstelling naar hier te brengen. Zoniet 
doen onze buurlanden het wel.

De keerzijde van de bloeiende e-commerce merk 
je in het verkeer: het aantal vrachtkilometers 
groeit en dat legt extra druk op onze wegen 
en in onze steden. De filedruk, hoofdzakelijk 
door auto’s en lichte vrachtwagens, is op 5 jaar 
tijd gegroeid met 50%, terwijl het aandeel van 
vrachtverkeer in de emissies niet onbelangrijk is. 

Onze wegen kunnen ontlast worden door 
capaciteitsingrepen in onze infrastructuur. De 
benutting van onze wegen, voertuigen en hun 
laadvermogen kan en moet beter. En ja: ook 
in het goederenvervoer moeten lage emissie-
voertuigen een streepje voor krijgen.

Naast de belevering van traditionele handels-
zaken en -zones met distributietrucks, eisen 
e-commerce leveringen hun plaats op. Zowel 
thuis als op kantoor komen bestelwagens langs 
met pakjes, wat voor extra verkeer zorgt, ook in 
de stad. 

Het aantal bestelwagenbewegingen en -kilo-
meters kan beperkt worden door de pakjes 
stroomopwaarts sneller te bundelen in grotere 
distributietrucks die deze vervolgens drop-
pen in (rand)stedelijke distributiecentra. Van 
daaruit brengen lichte vrachtvoertuigen, car-
goscooters en -fietsers ze naar een stedelijk 
net van collectieve afhaalpunten met laad- en 
loszone op wijk- of straatniveau, en op loop- of 
fietsafstand voor de bewoners.    

 
Met de invoering van wettelijk kader rond lage 
emissiezones hebben de gewesten aan lokale 
overheden de beleidsruimte afgebakend 
waarbinnen deze een LEZ (lage emissiezone) 
kunnen invoeren op hun grondgebied. 

Iets vergelijkbaars kan gedaan worden met 
betrekking tot levertijden, emissies en ton-
nages (LET) voor trucks in stedelijke logistiek. 
Het zou al te gek zijn als een 5-tonner enkel 
‘s ochtends kan laden en lossen in een groot-
stad, pas ’s middags in een stad verderop, en 
gewoonweg niet in het volgende dorp omdat 
er een tonnagebeperking van 3,5 ton geldt. 

Teneinde versnippering en willekeur te voor-
komen, vraagt FEBIAC dat een hogere over-
heid een normatief kader aanreikt aan, en na 
inspraak van, lokale besturen waarbinnen deze 
de nodige beleidsruimte krijgen om lokale 
toegangsbeperkingen voor vrachtwagens in 
te stellen. Harmonisatie en standaardisatie vor-
men het kompas. 

De opmaak van dit normatief kader moet breed 
gaan en tegemoetkomen aan de noden van de 
handelaars, de leefbaarheid van de bewoners 
en de vlotte levering door en voor de vervoer-
der: het kan hem heel wat tijdverlies, overtol-
lige ritten en omrijkilometers besparen.

In vernoemd normatief kader moeten lage 
emissievrachtvoertuigen een streepje voor krijgen 
in stedelijke en verblijfsgebieden. 
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Bundel e-commerce bewe-
gingen en stimuleer stedelijke 
“last mile” belevering met lage 
emissievoertuigen

“

Creëer, in het verlengde van 
het wettelijk LEZ-kader, een 
normatief LET-kader stede-
lijke logistiek

“

Verruim venstertijden en versoe-
pel toegangsbeperkingen voor 
lage emissievrachtvoertuigen

“



Hier verdienen batterijelektrische trucks en 
vans extra aandacht: zij worden in hun laadver-
mogen beperkt door het gewicht en volume 
van de batterijen. Om deze handicap met ver-
brandingsmotoren te overbruggen, kunnen 
volume- of tonnagebeperkingen voor deze 
voertuigen versoepeld worden. Als ze dan ook 
nog stil kunnen laden en lossen, moeten ze 
ruimere ventstertijden krijgen of onbeperkt 
toegelaten worden.    

Distributietrucks zijn het levensbloed van ste-
delijke winkeliers en handelaars en zij zijn niet 
gediend met leveringen die te laat of gewoon 
niet aankomen door verstopte stedelijke ver-
keersaders, ook de consument niet. Steden 
moeten kunnen beslissen om deze voertuigen, 
en minstens de lage-emissie varianten ervan, 
toe te laten op de vrije busbanen. Daarnaast 
moeten andere doelgroepen zoals motorrij-
ders in aanmerking kunnen worden genomen 
voor toelating tot de busbaan. Tests kunnen de 
voordelen voor de doorstroming aantonen. 

Mits een goed rapport moet het momenteel 
lopende proefproject met lange vrachtwa-
gencombinaties of supertrucks zo snel moge-
lijk uitmonden in een algemene en perma-
nente toelating op het hoofdwegennet en de 
toegangswegen tot industrie-, logistieke en 
distributiezones. 

De term “ecocombi” sluit trouwens nauwer 
aan bij wat deze supertruck allemaal aankan: 
hij kan in “hubs” of distributiecentra, gele-
gen op intersecties tussen hoofd-, regionaal 
en lokaal wegennet herkoppeld worden tot 
kleinere distributietrucks om de stad te bele-
veren en om, als het een hybride versie is, in 
elektrische modus emissievrij de stadskern 
aan te doen. 

Het spreekt vanzelf dat deze “hubs”, alsook 
de stedelijke toegangsbeperkingen, deze 
moduleerbare en multifunctionele oplossin-
gen voor efficiënte lokale belevering moeten 
omarmen.
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Schrijf in de wegcode dat 
busbanen opengesteld moe-
ten kunnen worden voor dis-
tributietrucks

“

Bereid onze wegen en distri-
butiecentra voor op modu-
leerbare ecocombi’s

“
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5 PRIORITEITEN VOOR GOEDERENVERVOER 
EN LOGISTIEK

1. Een normatief kader voor stedelijke logistiek inzake levertijden, emissies en tonnages (LET-kader). 

2. Een voorkeurbehandeling voor lage emissievrachtvoertuigen.

3. Meer en betere bundeling van e-commerce leveringen via een netwerk van lokale afhaalpunten.

4. De openstelling van vrije busbanen voor distributietrucks.

5. Een ruimere en bredere inzet van moduleerbare ecocombi’s.
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