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Iedereen in de sector stelt zich talrijke vragen. Met onze studie koesteren we de ambitie om er een 
antwoord op te formuleren. Evolueren we echt naar een mobiliteit op basis van wagens met nul uitstoot, 
naar verkeer met nul ongevallen en naar gebruik met nul eigendom? U verneemt er alles over in deze 
studie op basis van “desk research”, verschillende enquêtes en talrijke interviews met deskundigen uit de 
autosector en de academische wereld.

Welk uw activiteitengebied ook is en welke positie u ook inneemt in de waardeketting, u moet uzelf de 
juiste vragen over uw toekomst stellen, want die toekomst ligt niet zomaar in het verlengde van het 
heden. Ook al blijkt uit ons onderzoek dat het huidige distributiemodel nog mooie dagen voor zich heeft, 
de marges staan ontegensprekelijk onder druk en daar moet een antwoord op gevonden worden. De 
toename van de kritische bedrijfsgrootte en de toevlucht tot moderne beheersinstrumenten zoals 
“business intelligence” en zelfs artificiële intelligentie als ondersteuning van het beslissingsproces 
behoren zeker tot de waaier van acties die ondernomen kunnen worden. 

Op vlak van aftersales zal de evolutie even ingrijpend zijn en berusten op de diversiteit van de aan-
drijfsystemen, de complexiteit van de boordelektronica en, een recenter verschijnsel, de connectiviteit. 
Ook op dit niveau bestaat het gevaar dat de rendabiliteit beknot wordt en dat de relatie met de klant aan 
deze nieuwe systemen aangepast moet worden. 

Om al deze uitdagingen met succes aan te gaan is de menselijke factor natuurlijk cruciaal. De aanpassing 
van de competenties in uw teams wordt een noodzaak, hetzij door nieuwe talenten aan te werven, hetzij 
door uw medewerkers op te leiden, want dat blijft één van de sleutels tot succes. De wijzigingen zullen 
zich op alle niveaus voltrekken. Om al die wijzigingen zo efficiënt mogelijk door te voeren vormen de 
opleiding en de coaching van uw medewerkers op alle niveaus twee onontbeerlijke instrumenten. Meer 

dan ooit zal EDUCAM aan uw zijde staan en u ondersteunen als sectoraal opleidings- en 
begeleidingsorgaan. Ons gamma opleidingen en diensten wordt permanent aangepast 

en uitgebreid om op uw behoeften te anticiperen. Aarzel dus zeker niet om contact 
met ons op te nemen. Bespreek uw projecten en uw ambitie met ons, samen vinden 
we zeker oplossingen om ze in de praktijk te brengen. 

Look ahead!

Het landschap van de autosector is sinds enige jaren volop in evolutie.  
In dit kader kunnen we gerust spreken over turbulentie op alle niveaus. 
De sector van de autodistributie en -herstelling ondergaat momenteel 
een trend waarbij de activiteiten geconcentreerd worden. Ook op het 
vlak van de producten zelf en de vermarkting ervan is de evolutie uiterst 
ingrijpend. De aftersalesactiviteiten ondergaan daar op hun beurt de 
gevolgen van.

Als Kenniscentrum van de autosector en de aanverwante sectoren  
vond EDUCAM dat het ogenblik aangebroken was een vervolg te  
voorzien op de Studie 2020. Bijgevolg is er beslist om een grootschalige 
studie met de naam 2030 te voeren om alle actoren in de sector  
opnieuw perspectief te bieden. Er is inderdaad een uitdrukking die wil 
dat er geen gunstige wind bestaat voor wie niet weet waar hij heen wil. 
Het lijkt ons dus belangrijk om u grondig te informeren over de toekomst 
van onze sector enerzijds en over de toekomstige trends anderzijds, 
zodat u met kennis van zaken de juiste richting in kunt slaan. 

 Paul-Henri Gilissen                                                       
Group Managing Director

Ik wens u met deze studie een leerrijke leeservaring.  
Hopelijk brengt ze u tot nadenken over uw toekomst.
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In 2030 zullen we niet collectief rondrijden in voertuigen 
die 0 emissies veroorzaken, in 0 ongevallen betrokken zijn 
en waarbij het privé- eigendom tot 0 is gereduceerd. Wel 
werden reeds onomkeerbare stappen gezet die deze 
evoluties op gang brengen. Het jaar 2030 is hierbij geen 
finale deadline, maar een horizon om de blik op te richten 
bij het maken van managementbeslissingen. Onverwachte 
gebeurtenissen – zoals de coronapandemie op moment van 
schrijven – zullen immers steeds de planning overhoop-
gooien. Echter zijn de trends die deze studie beschrijft 
intussen rigide genoeg om onverwachte schommelingen te 
overleven.

Bedrijven in de sectoren zijn zich bewust van de evoluties 
en voorzien opleidingen voor hun personeel om met de 
nieuwe technologieën om te gaan. Hierbij moedigen de 
bedrijven hun werknemers aan om volgende technische 
competenties te verwerven:

1 Kennis van voertuigspecifieke kenmerken
2 Kennis van infotainment, ICT en telecom- 

technologie (bluetooth, internetverbinding,…)
3 Diagnose van defecten aan het voertuig
4 Onderhoud en herstellingen aan elektrische systemen
5 IJking van rijhulpsystemen

Ondanks de investeringen zien veel bedrijven de evoluties 
als een bedreiging voor hun businessmodel. Experten 
beamen dat de omzet en de tewerkstelling sterk onder druk 
komen te staan voor bedrijven die geen initiatief nemen om 
nieuwe businessmodellen uit te werken. Volgens hen moet 
de sector investeren in nieuwe diensten die de evoluties 
faciliteren. De experten zijn er namelijk van overtuigd dat 
de omzet in de sector in 2030 ongeveer gelijkmatig 
afkomstig zal zijn uit verkoop, aftersales en mobiliteits-
diensten. Hiervoor zijn bijkomstige non-technische skills 
nodig in de sector:

1 Gebruiken van digitale marketingkanalen
2 Organiseren van mobiliteitsdiensten
3 Onderhandelen met strategische partners

Als de bedrijven hier niet in slagen, zullen spelers vanuit 
andere sectoren binnendringen in de markt en de winsten 
naar zich toe trekken. Om zich hiertegen te wapenen 
kunnen de bedrijven in de sectoren bovendien proactief 
partnerschappen afsluiten met andere spelers in de 
mobiliteitssector:

1 Aanbieders van mobiliteitsdiensten
2 Constructeurs
3 Leasingmaatschappijen en vlootbeheerders
4 Informatie- en communicatiebedrijven  

(ICT, Telecom,…)
5 Dealergroepen

Op basis van deze nieuwe competenties en partnerschappen 
kunnen de bedrijven bijkomstige producten en diensten 
uitwerken die hen een duurzaam concurrentievoor-
deel garanderen.

Deze situatie vereist veel flexibiliteit van het 
huidige personeelsbestand. Alle medewer-
kers moeten zich voortdurend bijscholen 
en zelf op zoek gaan naar opportunitei-
ten. De werkdruk wordt verder 
verhoogd doordat de bedrijven moeite 
hebben om gekwalificeerde sollicitan-
ten aan te trekken. In de zoektocht 
naar hooggeschoold personeel komt de 
mobiliteitssector meer dan ooit in 
concurrentie met andere sectoren op 
de arbeidsmarkt. Daarom dienen de 
voordelen van werken in de sector 
uitgelicht te worden.

Bedrijven in de autosector worden aan  
sneltempo geconfronteerd met evoluties  
die mobiliteit schoner, efficiënter, veiliger,  
comfortabeler, en economischer moeten  
maken. Verschillende bronnen voorspellen  
een overstap naar elektrische, autonome,  
geconnecteerde en gedeelde mobiliteit.  
EDUCAM (het sectorfonds van de autosector 
en aanverwante sectoren) onderzocht de  
attitudes, investeringen en noden die deze 
evoluties teweegbrengen bij de bedrijven in 
de Belgische sectoren. Via gestructureerde 

enquêtes werden bedrijfsleiders en experten in 
overzichts posities bevraagd. Op basis van deze 

studie ontwikkelt EDUCAM diensten en producten 
om de bedrijven in de sectoren bij te staan op de  

route naar de mobiliteit van de toekomst.

Managementsamenvatting
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 1 Context  2 Onderzoeksmethode
Andreas Tschiesner, Senior Partner bij McKinsey 
& Co., sprak de Europese autosector toe met 
volgende woorden: “We are currently at the second 
tipping point of the automotive industry”. Het 
eerste omslagpunt vond honderd jaar geleden 
plaats, toen het paard werd vervangen door de auto 
voor personenvervoer. Vandaag bevindt de 
autosector zich aan de vooravond van het tweede 
omslagpunt. Hoewel ze even ingrijpend zal zijn, is 
de omslag ditmaal minder eenduidig. Ze wordt 
gedreven door drie evoluties die ongeveer 
simultaan doorbreken in de sector. Transport 
wordt elektrisch, autonoom en gedeeld. Deze keer 
spelen niet enkel technologische, maar ook 
politieke, economische en sociale factoren mee in 
het herschapen van het mobiliteitslandschap 
(ACEA Summit, 2019).

Uit Protolabs’ rondvraag bij bedrijfsleiders van 
grote spelers in de autosector, blijkt dat de 
managers ervan overtuigd zijn dat ze elke veran-
dering die op hen afkomt kunnen doorstaan. Wel 
geeft meer dan de helft van de bestuurders aan dat 
hun concurrenten niet klaar zijn voor de evoluties. 
Dit komt voornamelijk doordat ze het moeilijk 
vinden om getalenteerd personeel aan te trekken. 
Bijna de helft van de bestuurders zegt namelijk  
dat ze het nu moeilijker hebben om goede werk-
krachten aan te trekken dan een decennium 
geleden. Dit maakt het moeilijk voor de bedrijven 
om zich snel klaar te stomen voor de veranderingen 
die op hen afkomen (Klaas, s.d.).

Deze studie bespreekt in detail de evoluties die op 
de autosector en aanverwante sectoren afkomen. 
Het jaar 2030 is hierbij geen finale deadline, maar 
een horizon. Onverwachte gebeurtenissen – zoals 
de coronapandemie op moment van schrijven 
– zullen immers steeds de planning overhoopgooien. 
Toch zijn de trends die deze studie beschrijft 
intussen rigide genoeg om onverwachte  
schommelingen te overleven. De focus van de 
‘Route 2030’ ligt dan ook niet op het verschaffen 
van een concrete stand van zaken over de sector  
in het jaar 2030. De studie draagt echter bij aan  
de literatuur door de impact te beschrijven die  
de aankomende evoluties zullen hebben op de 
bedrijven in de sectoren, en voornamelijk de nieuwe 
competenties die het personeel nodig heeft  
om zich klaar te stomen voor het autolandschap 
van 2030.

De studie ‘Route 2030’ werd door EDUCAM 
opgestart. EDUCAM is het Belgische sectorfonds 
van de autosector en aanverwanten. Onder leiding 
van de sociale partners streeft EDUCAM naar 
kwaliteitsvol en veilig werk in deze sectoren. 
Dankzij haar centrale positie vergaart EDUCAM 
informatie over de tendensen in de industrie. Deze 
informatie wordt verwerkt tot kennis en diensten 
die aan de bedrijven in de sectoren aangeboden 
worden: bijscholing, advies en begeleiding. Voor  
de ‘Route 2030’ wordt een werkgroep opgesteld  
die sturing biedt aan de evolutie van de studie.  
De werkgroep bestaat uit de directie van EDUCAM, 
de communicatieverantwoordelijke, de verant-
woordelijke product marketing, de salesverant-
woordelijke en het voltallige departement studies 
en marketing. Die laatste beheert de dagelijkse 
voortgang van de studie.

De studie wordt uitgevoerd door analyse van 
secundaire en primaire data. Op basis van de data 
die nu voorhanden zijn, wordt ingeschat hoe de 
gepredikte evoluties zullen doorbreken. Deze  
gegevens werden geordend rond drie evoluties  
die beschreven worden in de autosector en 
aanverwante sectoren: 

1 Evoluties gericht op ‘0 emissies’ van 
transport

2 Evoluties gericht op ‘0 incidenten’  
in het verkeer

3 Evoluties gericht op ‘0 eigendom’  
businessmodellen

Per hoofdstuk worden eerst de secundaire 
bronnen besproken. De originele artikelen staan 
opgelijst in de bibliografie. Vervolgens worden de 
voornaamste primaire data rond deze thema’s 
voorgesteld. Deze werden verzameld door middel 
van gestructureerde enquêtes. De vragenlijsten 
werden opgesteld aan de hand van de bronnen uit 
de literatuurstudie. Op die manier worden de 
evoluties die theoretisch worden beschreven 
getoetst aan de realiteit. Bijlagen 1 & 2 tonen de 
volledige resultaten van het primaire onderzoek. 

Een eerste vragenlijst (zie bijlage 1) werd uitgestuurd 
naar bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken 

in de garagesector en de koetswerksector, net als 
naar voertuighandelaars. De respondenten werden 
gefilterd uit de database van klantgegevens die 
EDUCAM bezit. Tweehonderddertien respondenten 
vulden de vragenlijst in. Onder hen werkt 42% in 
merkgebonden garages, 19% in onafhankelijke 
garages, 14% in koetswerkbedrijven, 9% bij de 
invoerders en de rest werkt in aanverwante 
sectoren (zie figuur 1). Deze eerste enquête maakt 
het mogelijk om in te schatten in welke mate  
de bedrijven in de sectoren de evoluties zien 
aankomen, en erop inspelen. Ook worden de 
bijkomstige noden in kaart gebracht. Hierbij wordt 
speciale aandacht gevestigd op de competenties 
van de toekomst.

Een tweede vragenlijst werd uitgestuurd naar 
specialisten die beroepsmatig (een van) de 
evoluties bestuderen. Deze respondenten hebben 
een ‘bird’s eye’ overzicht over de sector, of over een 
bepaalde trend. Deze experten werden geselecteerd 
uit de persoonlijke relaties van de werkgroep  
‘Route 2030’. Ze bezetten prominente posities in 
academische instellingen, de politieke sfeer,  
de bedrijfswereld, of maken deel uit van auto-
federaties. De vragenlijst die bij hen terecht kwam 
(zie bijlage 2) is een aangepaste variant van de 
eerste lijst, waarin de specialisten zelf konden 
aanduiden over welke thema’s zij expertise 

Figuur 1: Verdeling respondenten vragenlijst bedrijven
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 3 De route naar ‘0 emissies’bezitten (zie figuur 2). Deze enquête maakt het 
mogelijk om de literatuur te valideren en toe te 
passen op de context van de Belgische autosecto-
ren. Ook kunnen de specialisten inschatten of de 
acties die de bedrijven nemen voldoende zijn om 
zich klaar te stomen voor de evoluties. Deze 
enquête werd ingevuld door 17 experten uit de 
sectoren.

Door secundaire en primaire gegevens te  
combineren worden de evoluties in kaart gebracht. 
Onder de titel ‘Bespreking’ wordt de primaire data 
getoetst aan de secundaire bronnen. Zo kan de 
situatie in de sectoren vergeleken worden met  
de theorie. Hierdoor worden de implicaties voor  
de sectoren en EDUCAM ingeschat. 

Dit geschreven rapport is een eerste output van het 
project ‘Route 2030’. Dit document schetst een 
top-down beeld over de evoluties, waarbij de 
theorie wordt besproken en geïllustreerd met 
enkele voorbeelden uit de praktijk. Een geschreven 
rapport heeft echter enkele limiteringen. Door de  
statische aard van deze versie, kunnen ontwikke-

lingen die plaatsvinden na de lancering van het 
rapport niet meer opgenomen worden. Bovendien 
geven verschillende doelgroepen van EDUCAM 
aan dat ze geen tijd hebben om dit rapport volledig 
en aandachtig te lezen. Om tegemoet te komen aan 
deze limiteringen, wordt het geschreven rapport 
aangevuld met een reeks ‘vlogs’. Na de lancering 
van de geschreven versie, zal periodiek een vlog 
verschijnen op EDUCAM’s Youtube-kanaal. In de 
video’s worden de evoluties getoond aan de hand 
van concrete voorbeelden op de werkplaats. Elke 
vlog gaat uit van 1 specifieke situatie die op een 
toegankelijke, verhalende wijze aan de doelgroep 
wordt voorgesteld. Deze vlogs vertellen de 
boodschap van Route 2030 vanuit een ‘bottom-up’ 
methode. Door alle vlogs te bekijken, zal de 
doelgroep over dezelfde informatie beschikken als  
iemand die het geschreven rapport gelezen heeft. 
Bovendien maakt de reeks vlogs het mogelijk om 
nieuwsfeiten die na de lancering van het geschre-
ven rapport plaatsvinden alsnog in de studie te 
betrekken.

 De Zweedse tiener Greta Thunberg slaagde erin 
om de bescherming van het klimaat globaal op de 
agenda te zetten. Haar invloed zinderde wekenlang 
na in ons land, waar wekelijks klimaatbetogingen 
georganiseerd werden door studenten. Het lijkt 
duidelijk, de consument van de toekomst wil de 
opwarming van de aarde inperken. Recente 
verkiezingsresultaten toonden aan dat consumen-
ten op stemplichtige leeftijd minder overtuigd zijn 
van de noodzaak voor klimaatacties. Echter 
ondernamen overheden op verschillende niveaus 
wel maatregelen om klimaatwijzigingen en 
milieuvervuiling in te perken (Connect4Climate, 
2018; Verstraete, 2019).

In dit kader zijn de ogen sterk gericht op de 
transportsector. Volgens het European Environment 
Agency (2019) is de transportsector namelijk 
verantwoordelijk voor 27% van alle broeikasgassen 
(CO₂, methaan en dergelijke) in de Europese Unie. 
Daarbij zijn personenwagens verantwoordelijk 
voor 9% van alle emissies die schadelijk zijn voor 
het klimaat. Shindell (2015) kleeft een prijs op deze 
vervuilingseffecten. Volgens zijn berekeningen 
berokkent het verbruik van 1 gallon benzine 
ongeveer $3,80 aan milieuschade. Voor diesel 
bedraagt dit $4,80 per gallon. Omgerekend komt 
dit neer op respectievelijk €0,92 en €1,16 milieu-
schade per liter. Uiteraard zijn deze effecten niet 
volledig verrekend in de prijs aan de pomp. 
Bovendien zijn gunstige acties voor het behoud 
van het klimaat, niet noodzakelijk voordelig voor 
het milieu.

Bijvoorbeeld: CO₂ is een broeikasgas dat het 
klimaat verandert, maar het heeft amper impact op 
het milieu en is het niet ongezond om in te ademen. 
Fijn stof (PMx) en stikstofoxiden (NOx) daarente-
gen vervuilen lokaal de lucht en tasten de longen 
aan, maar hebben een kleinere impact op het 
klimaat. 

Daarom moeten overheden beslissingen nemen die 
de belangen op verschillende niveaus (wereldwijd 
versus lokaal) afstemmen (Grigoratos & Martini, 
2014; Porcelijn, 2017; JATO, 2019).

3.1 Aandrijving

Klassiek worden voertuigen aangedreven door een 
interne verbrandingsmotor. Vooral benzine- en 
dieselmotoren zijn alomtegenwoordig in het 
automobiele landschap. Deze werden het voorbije 
decennium verder ontwikkeld om een rijervaring 
te bieden die zo betrouwbaar, schoon, en aange-
naam mogelijk is. Recent ligt de verbrandings-
motor echter onder vuur. Internationale klimaat-
akkoorden leggen strenge uitstootnormen op aan 
de transportsector. Zo moeten de CO₂-emissies 
van nieuwe wagens binnen Europa met 37,5% 
afnemen tegen 2030. Bovendien moeten construc-
teurs ervoor zorgen dat de gemiddelde uitstoot van 
de wagens die zij binnen de EU verkopen onder 
bepaalde limieten blijft. Vanaf 2021 mag de 
gemiddelde vloot bijvoorbeeld niet meer dan 95g 
CO₂ per kilometer uitstoten, en regelmatig worden 
deze limietwaarden verstrengd. Overtredingen 
worden effectief beboet door de Europese Unie. 
Ook lokale overheden stellen nieuwe eisen aan  
het wagenpark. Verschillende steden bannen 
vervuilende wagens om de plaatselijke luchtk-
waliteit te verbeteren. Enkele landen (Nederland, 

Benieuwd naar de veranderingen 
die de mobiliteitssector tegen 
2030 zal ondergaan?
Download gratis de volledige studie en ontdek 
hoe jij je alvast kunt voorbereiden op de trends 
van de toekomst.

Figuur 2: Expertisedomeinen experten

Scan onderstaande QR-code of ga 
naar: www.educam.be/nl/route-2030
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3.1.1 Kengetallen 
 
Nieuwverkopen

De verkoop van nieuwe wagens stijgt nog jaar op 
jaar (zie Tabel 1). Hoewel verschillende bronnen een 
van de komende jaren ‘peak car’ aankondigen, lijkt 
dit punt nog niet bereikt in de Belgische markt 
(EDUCAM, 2014; Harrop, 2019a&c).

De traditionele fossiele brandstoffen vertegen-
woordigen in 2018 nog bijna 95% van de  
nieuwverkopen. Opvallend is de snelle daling  
van dieselwagens ten voordele van benzines. 
Hybrideverkopen nemen gestaag toe. Het aantal 
CNG- en full EV voertuigen stijgt exponentieel, 
maar is momenteel nog marginaal (zie Figuur 3).  
Lpg en andere aandrijvingen worden niet  
opgenomen omdat hun aandeel te klein is in de 
nieuwverkopen.

Cost of ownership

Voor een berekening van de ‘total cost of ownership’ 
(TCO) worden de aankoopprijs, de brandstofprijs, 

het onderhoud en de afschrijving in rekening 
gebracht.

Tabel 2 toont de aankoopprijs voor de motorversies 
in 2019. Nieuwe aandrijflijnen zijn nog steeds 
duurder dan de traditionele systemen. Benzine-
wagens zijn het goedkoopst in aankoopprijs.  
Deze brandstof is onpopulair voor heavy duty 
toepassingen, daar wordt diesel als de referentie-
brandstof gebruikt. Bovendien worden snelle 
ontwikkelingen verwacht die de kost van de 
technologieën zullen beïnvloeden. Daarom worden 
de verwachte tendensen voor elke aandrijving 
individueel besproken in volgende tabellen en titels.

Om de hoge investering in nieuwe ‘zero emissie 
voertuigen’ (ZEV) te compenseren, ontwikkelen de 
gewestelijke overheden financiële incentives. In 
Vlaanderen wordt het sterkst ingezet op groene 
voertuigen (zie Tabel 3). Bovendien is het voordeel 
alle aard bij zero emissievoertuigen het laagst 
vanwege de beperkte CO₂-uitstoot. Naarmate een 
voertuig meer uitstoot, zullen de kosten in 
bovenstaande tabel stijgen, en zal de fiscale 
aftrekbaarheid dalen.

IJsland, Denemarken, Ierland) verbieden zelfs de 
verkoop van dieselwagens tegen 2030. Bovendien 
zorgen klimaatmarsen en emissieschandalen ervoor 
dat de publieke perceptie van de verbrandings motor 
keldert (Vlaamse milieumaatschappij, 2018; Bebat, 
2019; European Parliament, 2019; JATO, 2019).

Hoewel in België geen verbod op verbrandings-
motoren werd aangekondigd, zal ook onze markt 
veranderingen ondergaan. Hier speelt het 
overheidsbeleid op verschillende niveaus een 
belangrijke rol in het wagenpark van de toekomst. 
Bovendien hebben lokale besturen de macht om 
bepaalde wagens te weren uit hun grondgebied.  
In Wallonië worden vanaf 2020 tijdens een 
smog-alarm vervuilende wagens geweerd. Op die 
momenten mogen dieselwagens met Euro 3-norm 
en benzinewagens met Euro 1-norm niet rijden in 
het hele gewest. Bovendien treedt vanaf 2023 een 
permanent verbod in werking op vervuilende 
wagens. Eerst worden alle wagens met euronorm 1 
of lager verbannen uit het gewest. Vervolgens 
wordt het verbod er jaarlijks verstrengd, tot in 
2030 enkel benzines met Euro 5-norm en diesels 
met Euro 6d-Temp-norm of hoger mogen rijden. 
Ook stedelijke besturen roepen verboden in. In 
Antwerpen en Brussel traden reeds lage-emissie-
zones (LEZ) in werking. Gelijkaardige maatregelen 
staan op de planning tegen 2020 voor Gent 
(LEZ-Belgium.be, 2018; Wallonie, 2018). Brussel 
heeft tegen 2030 zelfs een ‘zero-emissiezone’ op 
de planning staan. Wanneer een LEZ geïnstalleerd 

wordt heeft dit een sterke, lokale impact op de 
verkoop van voertuigen die over afzienbare tijd 
niet meer in de zone binnen mogen. Zowel de 
tweedehandsmarkt als de verkoop van nieuwe 
voertuigen lijdt hier onder. Verder sturen de 
gewesten de automobilist richting de meest 
wenselijke vorm van aandrijving. De overheid 
optimaliseert de fiscaliteit en aftrekbaarheid bij de 
inschrijving van auto’s om de consument te sturen 
naar milieuvriendelijke alternatieven (Vlaamse 
milieumaatschappij, 2018). 

De consensus in de literatuur stelt dat de alleen-
heerschappij van de interne verbrandingsmotor 
afgelopen is. Ondanks de snelle ontwikkelingen zal 
deze technologie niet eigenhandig in staat zijn om 
aan alle emissie-eisen te voldoen en de reputatie-
schade te herstellen. Transport zal niet langer 
gedomineerd worden door één bepaalde aandrijf-
technologie. Voor elke toepassing zal een specifieke 
aandrijving de voorkeur genieten. Bijgevolg zal het 
wagenpark in 2030 bestaan uit een modellenmix 
met verschillende aandrijflijnen. Verbrandings-
motoren en elektrische aandrijflijnen zullen 
individueel of gecombineerd toegepast worden  
om uitstoot, bedrijfszekerheid en comfort te 
garanderen in elke situatie (Vlaamse milieumaat-
schappij, 2018; KPMG, 2019). De voornaamste 
technologieën worden in dit hoofdstuk besproken, 
samen met hun specifieke voordelen en tekort-
komingen. Zo wordt ingeschat in welke situaties 
zij relevant blijven in 2030.

Figuur 3: Marktaandeel aandrijflijnen in nieuwverkopen

Tabel 2: Relatieve aankoopprijs nieuwe voertuigen per aandrijflijn

Aankoopprijs Benzine Diesel Lpg CNG BEV Waterstof (H2)

Wagen 100% 110% 110% 115% 200% 250%

Vrachtwagen - 100% 110% 125% 250% 350%

Bron: eigen verwerking op basis van Infosessie Waterstofnet, 2019; US Department of Energy, s.d.

Tabel 1: Totaal nieuwverkopen

Nieuwverkopen 2016 2017 2018

TOTAAL 539 519 546 558 549 632

Bron: Febiac, 2019a

Tabel 3: Financiële incentives voor voertuigen zonder uitlaatemissies

Incentives ZEV 2020 Vlaanderen Brussel Wallonië

Fiscaliteit 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar

BIV Vrijgesteld Minimumbedrag (€61,50) Minimumbedrag (€61,50)

Verkeersbelasting Vrijgesteld Minimumbedrag (€77,35) Minimumbedrag (€77,35)

Bron: Febiac, 2019b
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tot onder het niveau van benzinemotoren. Enkele 
diesel-emissieschandalen en klimaatmarsen 
beschadigen echter de reputatie van de brandstof. 
Ook verdwijnt het financieel voordeel voor de 
dieselwagen: de maximumprijs aan de pomp ligt 
nu ongeveer gelijk met die van benzine, en de 
verkeersbelasting wordt opgetrokken wanneer de 
wagen wordt aangekocht (Vlaamse Milieumaat-
schappij, 2018; Pauwels & Laenen, 2020). 

Dit wordt voornamelijk gereflecteerd in dalende 
verkopen van tweedehands diesels. De tweede-
handsmarkt kampt momenteel met een over-
aanbod aan dieselwagens. Hierdoor wordt een 
automodel met dieselmotor verkocht aan een veel 
lagere prijs dan hetzelfde model met een equivalent 
benzineaggregaat, ondanks het feit dat de diesel 
doorgaans duurder is in aanschafprijs. De dalende 
restwaarde betekent dat diesels nu veel sterker 
afschrijven dan benzinevoertuigen. Dit maakt de 
‘total cost of ownerhip’ (TCO) in bijna alle gevallen 
hoger voor de diesel. Dieselrijders kunnen hun 
investering enkel terugverdienen door erg veel 
(zuinige) kilometers te rijden. Leasemaatschappij 
ALD Automotive (2018) schat in dat de aankoop 
van een dieselwagen in 2018 pas voordeliger was 
dan een benzine wanneer er gemiddeld 47 000 
kilometer per jaar mee wordt gereden. Daarmee 
ligt het omslagpunt waarbij diesels interessant 
worden bijna dubbel zo hoog als tien jaar geleden.

Ook de verkoop van nieuwe diesels lijdt hier onder 
(zie kengetallen, grafiek 1). Jaar na jaar krimpt de markt 
voor diesel aangedreven personenwagens met 
ongeveer 8%. In 2017 werden voor het eerst in 20 
jaar meer benzinewagens verkocht dan diesels 
(Febiac, 2019a). In een enquête van VAB (2018) 
gaven slechts 10% van de respondenten aan  
diesel nog te overwegen bij de aankoop van hun 
volgende nieuwe wagen. Doordat de markt zo snel 
krimpt, kondigden intussen verschillende autocon-
structeurs aan dat zij dieselmotoren zullen schrap-
pen uit hun personenwagen line-up. Onder andere 
Toyota-Lexus, Honda, Hyundai-Kia, PSA, Nis-
san-Mitsubishi, Suzuki, Subaru, FCA, Volvo, 
Porsche, Bentley en Cadillac kondigden aan dat zij 
hun dieseltechnologie tegen ten laatste 2030 zullen 
uitfaseren. De grote Duitse constructeurs houden 
echter wel vast aan de dieselwagens, en zijn er zeker 
van dat deze nog tot ver na 2030 verkocht zullen 
worden (Autoblog, 2019; Campbell, 2019).

Er zijn echter voertuigsegmenten waarin het 
verdwijnen van de dieselmotor ondenkbaar lijkt. 
Vrachtwagens en bussen die lange afstanden 
moeten rijden zijn erg gebaat bij de technologie. 
Door het lage verbruik kunnen ze met een zware 
lading ver geraken, zonder kostbare tijd te 
verliezen aan tankstations. Bovendien zijn de 
meeste landen rijkelijk voorzien van dieseltank-
stations van afdoende kwaliteit. Deze argumenten 

Bovenstaande tabellen hebben betrekking op de 
aankoopprijs van een voertuig. De TCO van 
transport bestaat echter ook voor een groot deel uit 
variabele kosten. Figuur 4 toont de gemiddelde 
prijs aan brandstof of elektriciteit die een voertuig 
nodig heeft om 100 kilometer te rijden. Opvallend 
is dat elektrische wagens zowel het goedkoopst als 
het duurst kunnen ‘tanken’, afhankelijk van waar 
de laadbeurt plaatsvindt. Indien snellaadpalen niet 
hoeven te worden gebruikt, zal een EV die veel 
kilometers maakt uiteindelijk goedkoper zijn dan 
een equivalent op traditionele brandstoffen. Lpg 
wordt niet opgenomen in deze berekening, omdat 
het aandeel van deze brandstof marginaal blijft en 
de gegevens niet voorhanden zijn.

Over onderhoud en afschrijving werden op 
moment van schrijven nog geen vergelijkende 
studies gepubliceerd over de technologieën heen. 
Deze onderwerpen worden per aandrijflijn  
besproken in onderstaande titels.

Uitstoot

Woo (et al., 2017) onderzocht de ‘well-to-wheel’ 
uitstoot van elektrische voertuigen (zie figuur 5).  
Hij vergelijkt de broeikasgassen die elektrische 

voertuigen uitstoten over hun hele levensduur 
-productie, gebruik en recyclage- met die van 
traditionele brandstoffen. Opvallend is dat 
traditionele brandstoffen (voornamelijk diesel-
wagens) in sommige gevallen minder uitstoten dan 
elektrische voertuigen. Dit is te wijten aan het 
vervuilende productieproces van de EV-batterij. 
De resultaten zijn uiteraard sterk afhankelijk van 
de lokale energiemix. In België wordt meer dan de 
helft van de elektrische energie gewonnen uit 
klimaatneutrale bronnen (nucleair, wind, water en 
zon) (Elia, 2019). Daardoor stoot de productie van 
onze elektrische energie significant minder uit 
dan gemiddeld. Bijgevolg liggen onze resultaten 
onder de mediaan. In ons land zullen elektrische 
wagens in alle segmenten over hun levensduur een 
kleiner klimaateffect veroorzaken dan wagens op 
traditionele brandstoffen. Het klimaatvoordeel uit 
EV hangt bijgevolg af van de specifieke situatie. De 
impact op het leefmilieu daarentegen is duidelijk 
kleiner bij elektrische voertuigen, zelfs wanneer de 
elektriciteit die ze laden opgewekt wordt uit 
vervuilende bronnen (Shindell, 2015).

3.1.2 Dieselmotoren

Diesel was lange tijd de brandstof bij voorkeur in 
het Belgische wagenpark. Dit kwam door het 
relatief lage verbruik van de zelfontbranders in 
combinatie met een goedkope dieselprijs.  
Bovendien ligt de CO₂-uitstoot van dieselmotoren 
significant lager dan die van vergelijkbare 
benzinemotoren. Dit zorgt ervoor dat ze fiscaal 
aantrekkelijk zijn voor de professionele markt.  
Tot 2012 werden zelfs premies uitbetaald bij de 
aankoop van dieselwagens. Hierdoor werd de 
hogere aanschafprijs en het duurdere onderhoud 
van diesels ruimschoots gecompenseerd wanneer 
de wagens meer dan 25 000 kilometer per jaar 
reden. Bijgevolg reden 10 jaar geleden meer dan 
drie kwart van alle nieuw ingeschreven voertuigen 
op diesel (ALD Automotive, 2018; Febiac, 2019a).

Tegenwoordig komen de dieselvoertuigen vaak 
negatief onder de aandacht. De verbranding van 
diesel stoot relatief veel NOx en fijn stof uit. Door 
de uitstoot van deze stoffen veroorzaken diesel-
wagens meer lokale luchtvervuiling dan andere 
aandrijflijnen. Daardoor worden (oudere) diesels 
extra geviseerd in lage-emissiezones. Nieuwe 
dieseltechnologie dringt deze uitstoot echter terug 

Figuur 5:  gemiddelde broeikasemissies per gereden kilometer voor elektrische voertuigen en traditionele brandstoffen

Bron: Woo, et al., 2017

Figuur 4: ‘tank’-prijs per 100 gereden kilometers
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infrastructuur minder wijd is verspreid. Er zijn in 
België ongeveer 100 CNG-stations en 500 
Lpg-stations ten opzichte van 3350 tankstations 
waar diesel en benzine beschikbaar zijn (Traxio, 
2018; Belgische Petroleum Federatie, s.d.). De 
biobrandstoffen bevinden zich in een experimentele 
fase, of worden pas verdeeld na vermenging met 
een andere brandstof. Bovendien zijn deze 
brandstoffen minder efficiënt dan hun gevestigde 
evenknieën. Dit komt doordat de brandstoffen 
minder energie per volume bevatten. Bijgevolg zijn 
de motoren op alternatieve brandstoffen minder 
krachtig dan hun benzine- en dieselequivalenten. 
De lagere efficiënte betekent ook dat zowel Lpg- 
als CNG-voertuigen vaker aan de pomp staan dan 
wagens op traditionele brandstoffen. 

Door natuurlijk gas om te zetten in vloeibare vorm 
(LNG), kan meer energie worden opgeslagen in een 
klein volume, maar dit is een inefficiënt en duur 
proces. Daarom is LNG enkel geschikt voor ‘heavy 
duty’ toepassingen die een lange actieradius nodig 
hebben. In deze markt is diesel echter nog 
alomtegenwoordig (US Department of Energy, s.d.; 
McKinsey & Co, 2016). 

Ten slotte is het aanbod van voertuigen op deze 
alternatieve brandstoffen klein. Vaak gaat het om 
ombouwingen van wagens die ontworpen werden 
met een benzinemotor, zodat de motor ook kan 
draaien op een alternatieve brandstof. Zo wordt de 
motor behouden, maar moet er een bijkomstige 
brandstoftank geïnstalleerd worden. Deze 
installatie verkleint de bagageruimte van de 
wagen. Bovendien ligt de aankoopprijs van 
voertuigen op alternatieve brandstoffen gemiddeld 
10% hoger (US Department of Energy, s.d.). De lage 
brandstofprijs compenseert echter de hoge 
aankoopprijs en het verbruik. Volgens een 
onderzoek van VAB (2019) is het totaalplaatje van 
een wagen op CNG gemiddeld €2 goedkoper per 
100 gereden kilometers in vergelijking met de 
traditionele brandstoffen.

Het lijkt alsof de alternatieve brandstoffen niet aan 
belang winnen doordat ze kampen met het ‘middle 
of the road’-syndroom. Hoewel ze een proper en 
goedkoop alternatief bieden, zullen ze niet 
algemeen doorbreken. Ze bieden niet hetzelfde 
gebruiksgemak als de gevestigde fossiele brand-
stoffen, en worden als vervuilender ervaren dan 

elektrische voertuigen. Het belastingvoordeel voor 
alternatieve brandstoffen ligt tevens lager dan voor 
elektrische voertuigen. Bovendien wantrouwen 
potentiële klanten het overheidsbeleid inzake 
belastingen voor schone mobiliteit. De dieselsaga 
toonde immers aan dat de overheid wispelturig 
durft reageren op vlak van haar fiscaal beleid op 
brandstoffen. Als de accijnzen op alle fossiele 
brandstoffen verder zouden verhogen, zullen ook 
de alternatieve brandstoffen plots onrendabel 
worden (VAB, 2018). 

Recent stond aardgas in een slecht daglicht. 
Onderzoek toonde aan dat grote hoeveelheden 
methaan in de atmosfeer lekken bij de boring naar 
het gas. Methaan is een zeer potent broeikasgas 
dat het klimaat sterker opwarmt dan een verge-
lijkbare hoeveelheid CO₂. Daardoor wordt de 
klimaatvriendelijke uitstoot van CNG- en 
LNG-wagens teniet gedaan door de belastende 
productie van het gas (Pauwels & Laenen, 2020).

3.1.5 Batterij-elektrische voertuigen (BEV)

Door de toegenomen focus van klanten en 
overheden op emissievrij rijden, stijgt de aandacht 
voor elektrische voertuigen sterk. Elektrische 
voertuigen stoten gedurende hun levensduur 
minder schadelijke stoffen uit dan voertuigen met 
een verbrandingsmotor. Dit verwezenlijken ze 
doordat elektrische motoren geen emissies 
uitstoten tijdens de gebruiksfase. Bij de productie 
en de recyclage van elektrische wagens komt wel 
meer CO₂ vrij, maar deze vervuiling wordt 
ruimschoots gecompenseerd wanneer het voertuig 

gelden ook voor zware personenwagens en lichte 
commerciële voertuigen die veel kilometers 
afleggen. Voor deze toepassingen wordt diesel-
technologie verder ontwikkeld zodat verbruik en 
vervuiling nog gereduceerd kan worden (ALD 
Automotive, 2018; McKinsey & Co, 2016). 

3.1.3 Benzinemotoren

Traditioneel reden auto’s op diesel of benzine.  
Benzinemotoren genoten de voorkeur voor klanten 
die jaarlijks minder dan 25 000 kilometer reden. 
De aankoop- en onderhoudskosten zijn voor een 
benzinewagen relatief laag. Daardoor wordt de 
hogere brandstofkost gecompenseerd bij lage 
kilometerstanden. Bovendien is benzine -net als 
diesel- beschikbaar in elk tankstation, waardoor 
de brandstof erg toegankelijk is. In de voorbije 
jaren werden dieselpremies afgeschaft en werden 
de accijnzen op diesel gestaag verhoogd, waardoor 

er geen significant prijsverschil meer bestaat tussen 
benzine en diesel. Dit maakt de totaalprijs van 
nieuwe benzinewagens ook interessanter voor wie 
meer kilometers aflegt. Bijgevolg zit het marktaan-
deel van benzinewagens sinds 2010 sterk in de lift. 
In 2017 nam benzine dan ook terug de koppositie als 

populairste brandstof voor nieuwe wagens. In de 
literatuur heerst consensus dat benzine deze positie 
zal behouden in 2030, tenzij de overheid radicaal 
van koers wijzigt (ALD Automotive, 2018; VAB 
,2018; Duquesne, 2019; Febiac, 2019a).

Bovendien verkleint de achterstand in efficiëntie 
ten opzichte van diesel. Technologische ontwikke-
lingen zoals directe injectie verlagen het verbruik 
en de CO₂-uitstoot van benzinemotoren. De meest 
geavanceerde benzinemotoren kunnen echter de 
CO₂-uitstoot van vergelijkbare diesels nog niet 
evenaren. Toch adviseren autoverkopers nu vaker 
om een benzinewagen te kopen. Benzinetechnologie 
is namelijk geschikter voor bepaalde gebruiks-
profielen. Wanneer vaak korte ritten gereden 
worden, zouden dieselpartikelfilters verstoppen. 
Benzinemotoren hebben dit probleem niet 
(Vlaamse Milieumaatschappij, 2018).

Anderzijds ontsnapte benzine aan de imagoschade 
die de dieselmotor recent onderging. In VAB’s 
(2018) peiling naar de publieke perceptie van 
verschillende brandstoffen, gaf 48% aan een 
benzine te overwegen bij de aankoop van een 
volgende nieuwe wagen. Daarentegen is slechts 
10% van de respondenten nog geïnteresseerd in 
dieselwagens. Deze omschakeling heeft tot gevolg 
dat de CO₂-uitstoot van het wagenpark opnieuw 
toeneemt (JATO, 2019).

3.1.4 Alternatieve brandstoffen

Verbrandingsmotoren die rijden op CNG  
(gecomprimeerd natuurlijk gas), Lpg (vloeibaar 
petroleumgas), LNG (vloeibaar natuurlijk gas) of 
biobrandstoffen spelen momenteel een rol in de 
marge. De brandstoffen bieden goedkopere en  
-in het geval van natuurlijk en plantaardig gas- 
milieuvriendelijkere alternatieven op benzine en 
diesel. Desalniettemin voorspelt het Federaal 
Planbureau (2019) dat het aandeel van alternatieve 
brandstoffen marginaal zal blijven. De enquête  
van VAB (2018) over brandstofvoorkeuren van 
consumenten bevestigt deze stelling.  
Slechts 2% van de respondenten gaf aan een 
alternatieve brandstof te overwegen voor hun 
volgende nieuwe wagen.

Een belangrijke reden dat we deze wagens relatief 
weinig op de weg zien is doordat de tank-

Een belangrijke reden dat we 
wagens die rijden op CNG relatief 
weinig op de weg zien is doordat 
de tank infrastructuur minder 
wijd is verspreid. 
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veel elektrische energie opslaan in een relatief 
kleine ruimte. Dit is te danken aan hun relatief 
hoge energiedichtheid per volume voor elektrische 
voertuigen. Bovendien kunnen BEV overal laden 
waar elektriciteit beschikbaar is. De technologie 
kent echter ook nog problemen. Het voornaamste 
nadeel van batterijen is dat ze zwaar zijn. Naarmate 
het rijbereik van een BEV stijgt, zal de batterij 
zwaarder worden. Hierdoor moet ze meer gewicht 
meezeulen, wat het gewonnen bereik opnieuw 
inkort. Dit verklaart het beperkte rijbereik van de 
eerste generaties EV. De theoretische actieradius 
van de huidige generatie BEV gaat van 100 km 
voor stadswagens naar 500 km voor grote 
luxewagens. In de realiteit geraken de meeste BEV 
echter niet verder dan 350 kilometer met een volle 
batterij. Deze actieradius is afhankelijk van 
omgevingsfactoren, zoals de temperatuur of het 
traject (WaterstofNet, 2019).

Bovendien neemt het laden aanzienlijk meer tijd in 
beslag dan een klassieke tankbeurt. Via snelladers 
kunnen batterijen vaak tot 80% worden opgeladen 
in 40 minuten. Ook is het netwerk van deze 
snelladers in België nog beperkt (38 stations), en 
verloopt de procedure voor de bouw van dergelijke 
laadpalen erg bureaucratisch. Hierdoor verloopt 
gemiddeld 3 jaar tussen aanvraag en installatie van 
een snellader. Wanneer meer dan 80% lading 
vereist is, of indien er enkel een gewone laadpaal 
beschikbaar is, stijgt de laadtijd exponentieel. Deze 
eigenschappen maken batterijen vooral geschikt 
voor personenwagens en kleine werkvoertuigen 
(Laenen, 2019; WaterstofNet, 2019). 

Verder zijn er nog praktische hindernissen voor de 
doorbraak van BEV’s. De productie van de 
batterijen is erg vervuilend en enkele grondstoffen 
–kobalt en nikkel- worden gewonnen in conflict-
gebieden waar de arbeidsomstandigheden 
erbarmelijk zijn. Dit brengt het ethische argument 
voor elektromobiliteit in het gedrang. Volgens 
Miedema (2019) zal er met de huidige technologie 
voor de EU slechts genoeg lithium en kobalt 
voorhanden zijn voor de elektrificatie van 20%  
van het wagenpark. Ook de recyclage van een BEV 
is minder evident dan die van auto’s met een 
verbrandingsmotor. Het is namelijk erg kosten-
intensief om de batterijen te recycleren. Daarom 
worden de constructeurs verantwoordelijk 
gehouden voor de recyclage van de batterijen 

zodra deze op de markt worden gebracht. Ook 
moeten de constructeurs regelmatig rapporteren 
welke batterijen ze in elk van de Belgische 
gewesten op de markt brachten. Dit brengt de 
kosten van BEV omhoog voor de Belgische markt 
(De Paepe, 2018; Bebat, 2019). 

VAB (2018) identificeert nog enkele andere 
mogelijke hinderpalen voor de doorbraak van 
BEV’s: het ontbreken van laadinfrastructuur 
(thuis); het aanbod van EV’s dat niet voldoet aan  
de eisen van de klant; en ten slotte vreest bijna de 
helft van de klanten dat een massale adoptie van 
elektrische voertuigen zal zorgen voor een stroom-
tekort. Op de ACEA summit (2019) werd opgemerkt 
dat de vrees voor problemen met elektrische 
laadinfrastructuur vooral ingegeven wordt door 
een gebrek aan kennis. De meeste EV-rijders laden 
thuis of op het werk en daarvoor zijn reeds veel 
laadoplossingen op de markt. In België is het 
elektriciteitsnet in bepaalde steden echter te 
verouderd om EV te laden. De kost van een 
laadpaal die aangesloten moet worden op zo’n 
verouderd net is veel hoger doordat er een 
transformator nodig is. Dit verklaart het lage 
aantal laadpalen in Brussel.

KPMG (2019) voegt daaraan toe dat BEV pas zullen 
doorbreken wanneer het laden even zorgeloos kan 
gebeuren als het tanken van wagens met een 
verbrandingsmotor. Ook moet de ‘angst’ van de 
gebruiker om zonder stroom te vallen weggewerkt 
worden. Bovendien zorgen de verschillende 
standaarden laadstekkers en -methoden voor 
verwarring in de markt. Potentiële klanten zijn 
vaak onzeker over waar ze hun EV zouden kunnen 
opladen en met welke stekker, met welke kaart ze 
kunnen betalen, en of ze AC of DC moeten laden. 
Ten slotte beschreef EDUCAM’s (2014) ‘Route 
2020’ reeds het brandgevaar bij EV-batterijen. 

kilometers maakt. Zelfs wanneer de uitstoot van de 
elektriciteitsgeneratie in rekening wordt gebracht, 
helt de balans in het voordeel van EV (Renault, 
2011; De Paepe, 2018; Vlaamse Milieumaatschappij, 
2018).

Het Federaal planbureau (2019) en Bebat (2019) 
schatten in dat tegen 2030 ongeveer een derde van 
de nieuw verkochte wagens een vorm van 
elektrische aandrijving zal hebben. Volgens hen 
zullen volledig elektrische wagens dan een 
marktaandeel innemen van 5% in de verkopen. 
25% van de nieuw verkochte wagens zal over een 
hybride aandrijflijn beschikken. VIAS (2019) is 
optimistischer voor de elektrificatie van het 
wagenpark. In hun enquête gaf 16% van de 
respondenten aan de aankoop van een elektrische 
wagen te overwegen in de komende 3 jaar. Volgens 
deze bronnen zullen voertuigen in 2030 dus nog 
steeds voornamelijk aangedreven worden door 
verbrandingsmotoren, maar blijft de interesse in 
elektrische voertuigen stijgen.

BEV zijn elektrische voertuigen waarbij de energie 
wordt opgeslagen in batterijpakketten. Onder hoge 
spanning drijven een of meerdere elektrische 
motoren vervolgens de wielen aan. Deze aandrijf-
technologie wint aan belang in verschillende 
segmenten. In 2030 zal batterijtechnologie 
verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de 
elektrisch aangedreven voertuigen. Van micro-
mobiliteit tot ‘heavy duty’ voertuigen, verschillende 

markten raken overtuigd van BEV. Ook de 
autosector ging recent overstag. Alle gevestigde 
autoconstructeurs gaven intussen aan te  
experimenteren met -al dan niet volledig-  
elektrische aandrijflijnen (VMS-Insight, 2018; 
Bebat, 2019; Harrop, 2019a).

In bijna elk BEV worden lithium-ion batterijen 
gebruikt om de energie op te slaan. Deze techniek 
van energieopslag is momenteel ver door-
ontwikkeld en is het makkelijkst toe te passen  
voor volledig elektrische voertuigen. Sommige 
fabrikanten, zoals de Volkswagen groep, BMW, 
Jaguar en Renault-Nissan lanceerden reeds 
volledig batterij-elektrische modellen, terwijl 
anderen hun gamma vulden met hybrides 
(Hyundai-Kia, Toyota-Lexus, Volvo, …). Verschillende 
nieuwe spelers dringen de markt binnen met een 
uitsluitend elektrisch portfolio. Tesla is hiervan  
het bekendste voorbeeld, maar recent traden 
verschillende Chinese spelers in Tesla’s  
voetsporen: NIO, Byton, BYD, GAC, Geely, Lync & 
co, Maxus, MG, NEVS, JAC en Roewe (VMS- 
Insight, 2018; Bebat, 2019; Harrop, 2019b).

De constructeurs bereiden zich dus voor op een 
toekomst van batterij-elektrisch aangedreven 
voertuigen. Verschillende klantengroepen 
schakelen momenteel over naar elektromobiliteit. 
Fietsers maakten als eerste de omschakeling. 
Intussen is de elektrische fiets het grootste 
segment in de fietsmarkt met 30% van de verkopen. 
Ook lokale bussen zullen snel de omslag maken.  
De operatoren van het busvervoer worden 
namelijk vaak gecontroleerd door de overheid. 
Door elektrische bussen aan te kopen, kunnen deze 
overheden een zichtbaar signaal sturen naar de 
andere weggebruikers. Bovendien rijden de lokale 
bussen vaak in dichtbebouwde omgevingen, waar 
schadelijke uitstoot van (diesel-)motoren voor 
extra overlast zorgt. Om deze redenen zullen ook 
bestelwagens snel omschakelen naar batterij- 
elektrisch aandrijving. Naarmate stedelijke 
overheden extra uitstootrestricties opleggen aan 
het verkeer, zullen deze voertuigen uitgerust worden 
met minder vervuilende aandrijflijnen. Zo kunnen 
ze hun lading blijven leveren binnen de steden 
(VMS-Insight, 2018; Bebat, 2019; Harrop, 2019b).

De keuze voor batterijen om energie op te slaan in 
voertuigen ligt voor de hand. Batterijen kunnen 

Verschillende klantengroepen 
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De productie van de batterijen 
is erg vervuilend en enkele 
grondstoffen –kobalt en 
nikkel- worden gewonnen  
in conflictgebieden waar  
de arbeidsomstandigheden 
erbarmelijk zijn. Dit brengt  
het ethische argument  
voor elektromobiliteit in  
het gedrang.
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Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Renault, 
…) tonen interesse voor de technologie en ontwik-
kelden reeds voertuigen op waterstof (Waterstof-
Net, 2019).

Bovendien bevindt België zich in een goede 
situatie voor de ontwikkeling van energieopslag in 
waterstof. Ons land heeft een erg uitgebreid 
pijpleidingennetwerk voor transport van water-
stofgas. Verschillende lokale bedrijven sluiten zich 
aan bij WaterstofNet’s (2019) ‘power-to-gas’ 
cluster om hun energieoverschotten als H₂  
op te slaan.

In de mobiliteitssector heeft waterstofaandrijving 
vooral potentieel om een belangrijke rol te spelen 
in het langeafstandsvervoer en de heavy duty 
markt. Deze voertuigen hebben namelijk voldoende 
plaats om de tanks te stockeren. Tevens is het in 
deze markt vaak belangrijk dat de voertuigen niet 
veel wegen, omdat hun brutogewicht wettelijk 
gelimiteerd wordt. Zware batterijpakketten 
reduceren het netto laadvermogen van het 
voertuig. Waterstof is tevens aantrekkelijker 
wanneer de voertuigen verschillende uren 
opeenvolgend operationeel moeten zijn. H₂- 
voertuigen beschikken namelijk over een grote 
actieradius en korte tanktijden. Vaak bevinden 
heavy duty voertuigen zich ook in industriezones, 
waar een waterstofstation rendabel kan functio-
neren. Daar rijdt immers een grote potentiële 
klantengroep rond. Bovendien moeten leverings-
voertuigen steeds aan strengere emissie-eisen 
voldoen. Zeker wanneer ze zich in lage-emissie-
zones begeven (Hydrogen Europe, et al., 2018; 
WaterstofNet, 2019).

Voertuigen op waterstof hebben het potentieel om 
milieuvriendelijker te zijn dan BEV’s. Vooral in de 
productiefase stoten FCEV’s minder schadelijke 
stoffen uit. In theorie kan de waterstof tevens uit 
volledig hernieuwbare bronnen geproduceerd 
worden. Waterstof wordt in de praktijk echter voor 
95% gewonnen uit de splitsing van aardgas, een 
proces waarbij een aanzienlijke hoeveelheid CO₂ 
vrijkomt. In bepaalde industrieën komt H₂ vrij als 
afvalstof. Deze kan opgevangen worden en 
gebruikt voor de aandrijving van voertuigen. 
Waterstof die niet uit hernieuwbare bronnen komt, 
wordt ‘grijze waterstof’ genoemd. Deze is aanzien-
lijk goedkoper om te produceren. Om gebruikers aan 

te moedigen om toch volledig milieuvriendelijke 
‘groene’ waterstof te kiezen, werd binnen de EU 
het CertifHy-label ontwikkeld. Dit label maakt de 
oorsprong van de waterstof bekend aan klanten 
(Hydrogen Europe, et al., 2018; WaterstofNet, 
2019).

Ondanks het potentieel van H₂-voertuigen, schat 
het Federaal Planbureau (2019) in dat ze slechts 
een marginale rol zullen spelen in het mobiliteits-
landschap van 2030. Volgens het planbureau 
zullen BEV de elektrische aandrijving bij uitstek 
worden. Dit komt doordat FCEV kampen met 
enkele nadelen. Het voornaamste probleem is dat 
momenteel de nodige infrastructuur ontbreekt. Er 
zijn onvoldoende tankstations om rijden op 
waterstof aantrekkelijk te maken, en er zijn te 
weinig FCEV om de bouw van nieuwe tankstations 
te verantwoorden. Momenteel zijn er twee 
openbare waterstoftankstations in België: Air 
Liquide baat een station uit in Zaventem, en DATS 
24 (onderdeel van Colruyt Group) heeft er een in 
Halle. Bovendien is er in de Antwerpse haven een 
station dat afvalwaterstof van Solvay levert aan 
bussen van De Lijn. In de komende jaren zal DATS 
24 stations lanceren in Wilrijk, Gent, Leuven en 
Luik. Hiermee lopen we achter op onze buurlanden. 
Zo loopt het aantal waterstofstations in Duitsland 
al in de dubbele cijfers, en wordt verwacht dat er 

daar in de loop van 2020 meer dan honderd 
operationeel zijn (WaterstofNet, 2019).

Een bijkomstig nadeel is dat elektriciteitsopslag in 
waterstof minder efficiënt verloopt dan in 
batterijen. In het beste geval verloopt de opslag van 

Schade aan de batterij kan een kettingreactie 
veroorzaken waardoor de brand moeilijk te blussen 
is, en tot dagen nadien opnieuw kan aanwakkeren.

Ten gevolge van deze nadelen reageert de particu-
liere markt voor personenwagens terughoudend 
op de elektrificatie. Volgens het onderzoek van 
VAB (2018) overweegt 8% van de klanten een 
volledig elektrisch voertuig bij hun volgende 

aankoop. Daarnaast zegt 15% van de respondenten 
dat ze op zoek zullen gaan naar een hybride. De 
voornaamste reden voor deze terughoudendheid is 
de hoge aankoopprijs van deze wagens. Elektrische 
bedrijfswagens worden relatief sterker gestimu-
leerd dan particuliere aankopen van EV’s. Bijgevolg 
staat meer dan vier vijfde van alle EV’s in België 
geregistreerd op naam van een bedrijf (Powerdale, 
2019). Verder geven de respondenten aan dat ze 
zich onzeker voelen over de consistentie van deze 
fiscale incentives. Zo blijkt dat potentiële kopers 
elektrisch rijden wel zien zitten, maar dat de 
betaalbaarheid voor hen de voornaamste drempel 
vormt. Ook worden occasionele verre ritten -zoals 
autovakanties- vaak aangehaald als argument om 
een traditionele motor te kiezen boven een 
elektrische aandrijflijn (VAB, 2018). 

Snelle ontwikkelingen in batterijtechnologie 
kunnen deze hindernissen mogelijk oplossen. De 
batterij vormt momenteel het duurste component 
van een BEV, maar dankzij technologische 
ontwikkelingen dalen de prijzen snel. Verwacht 
wordt dat een EV-batterij in 2030 tweemaal 

zoveel energie zal kunnen opslaan, en dat de prijs 
ervan slechts een kwart zal bedragen van de  
prijs voor batterijen vandaag. Het gewicht en het 
volume van het batterijpakket zullen daarbij 
ongewijzigd blijven. ‘Solid state’ en grafeenbatterijen 
zijn veelbelovende evoluties die deze beloften waar 
kunnen maken. Deze technologie is momenteel 
nog niet ver genoeg ontwikkeld voor praktische 
toepassingen, maar verschillende constructeurs 
zetten hierop in. Verwacht wordt dat we in 2030 
voertuigen met solid state-batterijen zien 
rondrijden. Ook zijn de constructeurs continu op 
zoek naar alternatieve samenstellingen van 
batterijen. Zo kunnen problemen met de toe-
leveringsketens van lithium en kobalt vermeden 
worden. Ten slotte wordt geëxperimenteerd met 
laadmogelijkheden tijdens het rijden. Verschillende 
merken kondigen aan dat binnenkort zonnepanelen 
besteld kunnen worden op het dak van hun 
elektrische voertuigen, en verschillende steden 
testen tramleidingen op snelwegen voor elektrisch 
heavy duty verkeer (VMS-Insight, 2018; Blanco, 
2019; Europese Commissie, 2019; Harrop, 2019c).

3.1.6 Fuel cell elektrische voertuigen 
(FCEV)

Een alternatieve vorm van elektrische mobiliteit 
zijn voertuigen die aangedreven worden door ‘Fuel 
Cells’. Bij deze technologie wordt de energie niet 
opgeslagen in batterijpakketten, maar in de vorm 
van waterstof (H₂) in tanks. Net als bij een batterij, 
is waterstof een energiedrager. Door de waterstof 
in een fuel cell te combineren met zuurstof, wordt 
elektrische energie opgewekt waarmee de wagen 
aangedreven wordt. In vergelijking met batterijen 
zijn waterstoftanks veel lichter, maar nemen ze 
meer volume in (WaterstofNet, 2019).

Verschillende industrieën tonen hun interesse 
voor energieopslag in waterstof. Waterstofgas valt 
eenvoudig te transporteren in pijpleidingen en te 
stockeren in tanks. Daarom biedt de stof potentieel 
om de piekproductie van elektriciteit uit groene 
bronnen op te slaan en deze in daluren te verbruiken. 
De aandacht die de technologie ontvangt vanuit 
verschillende sectoren veroorzaakt ‘spill-over’ 
effecten. Wanneer andere sectoren inzetten op 
H₂-energieopslag, druppelen de evoluties door 
naar de auto-industrie, en vice versa. Verschillende 
grote autoconstructeurs (waaronder Toyota, 
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een waardevolle aanvulling vormen op batterijen 
voor de elektrische aandrijving. Ze zijn efficiënter 
in het opslaan van geregenereerde remenergie en 
kunnen meer kracht leveren wanneer een 
kortstondige acceleratie gevraagd wordt. Dit 
vermindert het aantal korte laadcycli dat de 
batterij zou moeten ondergaan, wat diens levens-
duur aanzienlijk kan verlengen. De technologie 
trok reeds de aandacht van de auto-industrie, 
getuige Tesla’s overname van Maxwell Technologies 
– de marktleider in condensatoren. In  
samenwerking met MIT ontwikkelde Lamborghini 
supercondensatoren voor de elektrische supercars. 
Ook zijn supercondensatoren interessant voor 
bepaalde heavy duty toepassingen. In steden 
kunnen lijnbussen korte trajecten afleggen en aan 
elke stop hun condensatoren opladen (Buchmann, 
2019; Harrop, 2019b; Lamborghini, 2019).

3.1.8 Hybride voertuigen

Hybridewagens combineren meerdere aandrijf-
lijnen om efficiënter te rijden. Meestal wordt een 
batterij-elektrische aandrijflijn gecombineerd met 
een benzinemotor. In uitzonderlijke gevallen wordt 
gekozen voor een batterij in combinatie met een 
dieselmotor. Fuel cell voertuigen hebben ook 
steeds een hogespanningsbatterij, maar FCEV’s 
worden niet gecategoriseerd onder de hybride-
voertuigen, en vallen daarom buiten de omvang 
van deze titel. Andere combinaties van aandrijf-
lijnen zijn niet gangbaar in het automobiele 
landschap (EDUCAM, 2014; WaterstofNet, 2019).

De configuratie van de aandrijflijnen kan  
verschillen. Bij ‘parallelle hybrides’ kunnen beide 
motoren de wielen aandrijven. Dan wordt de 
efficiëntste combinatie gekozen afhankelijk van  
de situatie waarin het voertuig zich bevindt. Een 
alternatief hiervoor zijn ‘serie hybrides’, waarbij  
de wielen enkel aangedreven worden door de 
elektrische motor. Het brandstofaggregaat 
functioneert dan louter als ‘range-extender’ om  
de batterij op te laden. ‘Gecombineerde hybrides’ 
kunnen zowel in serie als parallel functioneren. 
Een laatste onderscheid tussen hybridevoertuigen 
zijn de ‘milde hybrides’, de ‘plug-in hybrides’ 
(PHEV) en de ‘full hybrids’. Milde hybrides 
ondersteunen de verbrandingsmotor bij het 
opstarten en de acceleratie. De batterijen worden 
opgeladen door de regeneratie van remenergie. Bij 

PHEV kan de batterij via een stopcontact bijgeladen 
worden. Ze kunnen meer energie opslaan dan de 
milde hybrides, en kunnen daardoor enkele 
kilometers volledig elektrisch rijden. Full hybrids 
beschikken over het elektrische bereik van PHEV 
zonder dat ze moeten laden aan een paal. Zij halen 
hun energie net zoals de milde hybrides uit het 
remmen, of uit een dynamo op de verbrandings-
motor (EDUCAM, 2014).

De meeste bronnen zijn het erover eens dat 
hybride voertuigen tegen 2030 een aanzienlijk 
deel van de markt zullen inpalmen. Ze zullen 
ongeveer 30% van de nieuwverkopen beslaan. 
Naar schatting zal 12% van deze nieuw verkochte 
hybridewagens beschikken over een stekker. 

Hybrides bieden naar alle verwachting betere 
toekomstperspectieven dan de alternatieve 
brandstoffen (VMS|Insight, 2018; Federaal 
Planbureau, 2019). 

De omschakeling naar geëlektrificeerde voertuigen 
komt niet uit de lucht gevallen. Hybrides bieden 
namelijk een goede oplossing voor zowel consu-
menten als constructeurs. Dankzij de deels 
elektrische aandrijving worden hybrides toegelaten 
tot lage emissiezones. De actieradius is niet kleiner 
dan die van wagens met verbrandingsmotoren, 
maar het verbruik en de uitstoot liggen aanzienlijk 
lager wanneer de elektrische aandrijving gebruikt 
wordt. Bovendien verloopt het tanken gelijkaardig 
aan traditionele aandrijfwijzen. Ook constructeurs 
zijn tevreden met de opmars van hybride  
voertuigen. Bij een hybride aandrijflijn blijft de 

energie in waterstof half zo efficiënt als in 
batterijen. Een voertuig op waterstof heeft 
bijgevolg dubbel zoveel energie nodig om te rijden 
als een BEV. Dit energieverlies in de productie van 
waterstof heeft als gevolg dat de ‘tankbeurten’ 
duurder zijn dan het laden van een BEV. Daar staat 
wel tegenover dat waterstoftanks makkelijk te 
transporteren zijn, en niet spontaan leeglopen 
(zoals batterijen). De efficiëntie van H₂-voertuigen 
is echter wel hoger dan die van wagens op 
traditionele brandstoffen (Morrison, et al., 2018; 
WaterstofNet, 2019).

Bovendien kampt waterstof met een slecht imago. 
De stof is geur- en kleurloos, vluchtig en erg licht 
ontvlambaar. Deze combinatie veroorzaakte in het 
verleden al incidenten. Waterstofbommen en 
ontplofte zeppelins schepten een beeld van een 
levensbedreigend, onhandelbaar gas. De explosie 
van een waterstofstation in Noorwegen veroor-
zaakte verdere imagoschade voor de FCEV. Naar 
aanleiding van deze ontploffing staakten Toyota en 
Hyundai zelfs de verkopen van hun H₂-wagens, en 
konden klanten tijdelijk hun voertuig inruilen 
(WaterstofNet, 2019).

Momenteel wordt een sectoraal kader uitgewerkt 
voor het veilig werken aan waterstofvoertuigen. 
Dit gebeurt in analogie met de sectorale wetgeving 
rond veilig werken aan hybride en elektrische 
voertuigen. Zo garanderen de werkgevers dat hun 
arbeiders niet in gevaarlijke omstandigheden 
werken aan FCEV’s, zonder het te beseffen. 
Desalniettemin zijn waterstofinstallaties relatief 
eenvoudig te bewerken met het juiste gereedschap. 
Indien er toch een lek optreedt zal waterstof erg 
snel opstijgen en zich mengen met de lucht, 
waardoor het risico op een brand sterk afneemt. In 
de praktijk is werken met waterstof niet gevaarlijker 
dan de klassieke brandstoffen (WaterstofNet, 
2019; EDUCAM, 2020a).

Om aandrijving op waterstof toch te laten door-
breken zijn incentives vanuit de overheid nood-
zakelijk. Enkele overheidsorganisaties faciliteren 
reeds de doorbraak van waterstofvoertuigen. De 
‘Fuel Cell Hybrid Joint Undertaking’ is een samen -
werkingsakkoord tussen de EU en de industrie om 
onderzoek en conventies te organiseren over 
FCEV’s. Dichter bij huis bouwt WaterstofNet 
H₂-tankstations met steun van privé en publieke 

organisaties binnen het project ‘H2BeNeLux’. Ook 
rijkt de EU momenteel subsidies uit voor groene 
voertuigen en bieden deze voertuigen fiscale 
voordelen in verschillende landen (waaronder 
België). Bijgevolg wordt waterstofmobiliteit TCO 
competitief (Hydrogen Europe, et al., 2018; 
WaterstofNet, 2019).

In het buitenland zijn voorbeelden te vinden van 
overheden die de technologie stimuleren. China 
investeert miljarden in H₂-tankstations en – 
voertuigen om de lokale milieuproblematiek op te 
lossen. Deze investeringen moedigen ook auto-
constructeurs aan om hun aanbod uit te breiden. 
Wanneer het aanbod groeit, zullen meer potentiële 
klanten een H₂-wagen vinden die voldoet aan hun 
eisen (Asia Times, 2019). Duitsland staat zo ver in 
de uitrol van waterstofmobiliteit omwille van 
overheidsincentives voor tankstations en wagens. 
Bijgevolg is ook de prijs van waterstof in België 
aanzienlijk hoger dan in Duitsland. DATS 24 vraagt 
€10 per kilo, dat is het dubbel van de prijs in Keulen. 
Wel geeft DATS 24 aan dat deze prijs zal dalen 
naarmate de schaal groeit en de milieueffecten in 
alle brandstofprijzen opgenomen worden. Dit 
onderstreept de sturende rol die de overheid heeft 
in de brandstofkeuze van de transportsector 
(Hydrogen Europe, et al., 2018; Electric Vehicles 
Research, 2019; WaterstofNet, 2019).

3.1.7 Supercondensatoren

Supercondensatoren bieden een derde manier om 
elektrische energie op te slaan. Het voornaamste 
verschil met een batterij is dat supercondensatoren 
de energie niet opslaan door middel van een 
chemische reactie. In plaats daarvan worden 
geladen ionen aangetrokken tot de oppervlakte van 
de condensator. Het voordeel van deze technologie 
is dat ze erg snel kan laden en ontladen zonder 
hierbij slijtage te vertonen. Supercondensatoren 
hebben echter als nadeel dat ze een erg groot 
oppervlak nodig hebben om voertuigen aan te 
drijven. Nanotechnologie maakt het mogelijk om 
dit oppervlak compact te verpakken, maar alsnog 
ligt de energiedensiteit per kilogram dertig keer 
lager dan die van batterijen (Buchmann, 2019).

In de literatuur heerst geen consensus over de 
doorbraak van deze technologie in de autosector 
en aanverwanten. Wel kunnen supercondensatoren 
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carrosserievorm is dat hij zwaarder is dan een 
vergelijkbare hatchback of stationwagen. Deze 
tendensen compenseren de lichtere opbouw van 
de wagens. Sinds 2013 bleef het gemiddelde 
gewicht van nieuwe wagens dan ook ongewijzigd 
(Vlaamse Milieumaatschappij, 2018; JATO, 2019).

Naast het specifieke gewicht heeft de materiaal-
keuze van bepaalde onderdelen nog milieueffecten. 
Alle onderdelen die wrijving ondervinden zijn 
namelijk gevoelig aan slijtage. Voornamelijk de 
remmen en banden van wagens slijten af tijdens 
het gebruik. Bij deze slijtage kunnen emissies 
vrijkomen die schadelijk zijn voor het milieu. 
Overheden evalueren normaal gezien enkel 
uitlaatemissies, waardoor er in de autosector -en 
aanverwanten- geen focus ligt op het reduceren 
van non-uitlaatemissies. Nochtans toonden 
Grigoratos & Martini (2014) aan dat vervuiling uit 
niet-uitlaat emissies dezelfde proporties aanneemt 
als die uit de uitlaat van moderne dieselwagens. 
Het gaat dan voornamelijk om fijn stof dat de 
luchtkwaliteit aantast. Vooral in steden is rem-
slijtage de voornaamste boosdoener. De slijtage 
van banden heeft echter een groter verspreide 
impact dan enkel de lokale luchtvervuiling. Tijdens 
het rijden komen namelijk microplastics los van de 
banden, die op het wegdek blijven plakken tot ze 
weggespoeld worden door regen. Hierdoor zijn 
autobanden een belangrijke oorzaak voor  
microplastics in oppervlaktewater en in de 
oceanen (EU Science Hub, 2018).

Ten slotte veroorzaken verschillende materialen 
een impact op het milieu en klimaat, nog voor ze 
met een wagen in contact komen. De vervuilende 
ontginning van metalen voor EV-batterijpakketten 
werd reeds vermeld. Hoewel de constructie van 
een traditionele wagen minder belastend is voor de 
leefomgeving, veroorzaakt deze ook vervuiling. 
Voor elke nieuwe wagen moeten immers metalen 
ontgonnen worden. De exacte impact hiervan is 
moeilijk te berekenen omdat die sterk afhankelijk 
is van de lokale energiemix en transportnoden. 
Gemiddeld genomen vergt de productie van een 
voertuig evenveel energie als 5 jaar ermee rijden 
(Porcelijn, 2017). Bovendien verloopt het 
raffinage proces van petroleum energie-intensief. 
Volgens Burkert (2019) is voor de creatie van 6 liter 
diesel evenveel energie nodig als voor een 
elektrische wagen om 200 kilometer te rijden.

3.2.2 Recyclage

De EU stelde een richtlijn op waardoor sinds 2015 
minimaal 95% van (het gewicht van) elk afgedankt 
voertuig hergebruikt, gerecycleerd, of verwerkt 
moet worden. Onder deze richtlijn vallen alle 
gemotoriseerde landvoertuigen behalve die voor 
landbouwdoeleinden (EU, 2000). Elk afgedankt 
voertuig ondergaat volgende fasen van behandeling 
(Renault, 2011; Febelauto, 2018): 

• Voorbehandeling:  
verwijderen van vloeistoffen, airbags,  
en katalysatoren. Alle batterijen worden uit 
het voertuig gehaald.

• Ontmanteling:  
disassemblage van herbruikbare  
of recycleerbare onderdelen zoals bumpers, 
glas en zetels.

• Compacteren en shredderen:  
het voertuig wordt vernietigd.

• Sorteren:  
ijzermetaal wordt gescheiden van de andere 
metalen. Waardevolle grondstoffen worden 
teruggestuurd als grondstof naar de industrie. 
Het residu (5 tot 10% van de massa) wordt 
samengeperst.

• Behandeling van het residu:  
het samengeperste materiaal wordt energe-
tisch teruggewonnen (door verbranding).

 
Hoewel de constructeurs aan de Europese richtlijn 
voldoen, vinden de gerecycleerde materialen 
meestal hun weg niet terug naar de auto-industrie. 
Renault (2011) beschrijft dat slechts 10% van het 
staal in een nieuwe wagen afkomstig is uit een 
gerecycleerde bron. Bijgevolg worden veel nieuwe 
grondstoffen aangewend voor de constructie van 
een auto. Net deze ontginning van ertsen is een 

traditionele verbrandingsmotor immers relevant, 
en deze is ver ontwikkeld en goedkoop te  
produceren. Bijgevolg heeft bijna elke constructeur 
momenteel hybrideversies van diens modellen in 
de showroom staan (Harrop, 2019a).

Ook overheden stimuleren de verkoop van 
hybridevoertuigen. Deze maken het immers 
mogelijk om de (theoretische) emissiedoelstellingen 
te behalen. Bovendien biedt hybridetechnologie 
meer leereffecten voor een transitie naar volledig 
emissievrije mobiliteit. Daarom werden hoge 
subsidies ingevoerd voor hybridemodellen. Echter 
werden deze incentives vaak misbruikt. PHEV 
werden vaak niet opgeladen, waardoor ze niet 
minder uitstootten. Ook bleken de milieuvoordelen 
van milde hybrides in de praktijk kleiner dan 
aanvankelijk geschat. De eerste generaties hybride 
aandrijflijnen brengen namelijk extra gewicht mee, 
en in realistische rijomstandigheden is de 
milieuwinst daardoor miniem. Bovendien kampt 

de hogespanningsbatterij net als bij de BEV met 
een verhoogde uitstoot tijdens de productie. De 
invoering van een realistische testcyclus voor 
uitstoot (WLTP) en verdere ontwikkelingen in 
batterijtechnologie verlichten deze problemen, 
maar volgens Harrop (2019a) blijven hybrides 
steeds gecompromitteerd. Hun elektrische range is 
in veel gevallen te beperkt, en door het extra 
gewicht ten opzichte van een enkele aandrijflijn 
zijn de emissiewinsten beperkt. Daarom wordt 
verwacht dat de verkopen van hybrides niet verder 
zullen stijgen, en klanten zullen omschakelen naar 
een ‘full EV’ wanneer de actieradius van die 
modellen stijgt (VMS|Insight, 2018; Harrop, 2019a).

3.2 Materiaalgebruik

De gebruikte materialen in de constructie van het 
voertuig hebben ook een impact op de uitstoot. Een 
voertuig dat door lichte materialen een lagere 
massa heeft, zal minder verbruiken en uitstoten. 
Door stimulansen vanuit de overheid en de markt, 
proberen constructeurs het verbruik te minimali-
seren. Dan is het gebruik van lichtgewicht 
materialen vaak een voordelige oplossing. 
Tegelijkertijd moeten de gebruikte materialen de 
structurele veiligheid van het voertuig garanderen 
in geval van een ongeval, en moeten ze bovendien 
economisch interessant zijn. Door afweging van 
deze eisen, ondervond de sector verschillende 
evoluties in materiaalgebruik (Europese Commis-
sie, 2000; Renault, 2011; Vlaamse milieumaat-
schappij, 2018). 

3.2.1 Constructie

Voor de acceleratie van een voertuig wordt de 
tweede wet van Newton toegepast: hoe groter  
de massa, hoe meer energie nodig is om deze te 
versnellen. Autoconstructeurs worden op  
verschillende manieren aangemoedigd om het 
energieverbruik, en de bijbehorende uitstoot van 
hun wagens te beperken. Daarom proberen ze de 
massa zo laag mogelijk te houden. Een lichtere 
wagen zal steeds minder verbruiken -en uitstoten- 
dan eenzelfde model dat meer weegt. Daarom 
kiezen constructeurs voor een sterker, gewichts-
besparend ontwerp met lichte materialen (zoals 
hoogsterkte staal, aluminium of carbon) in plaats 
van traditioneel ‘zacht staal’. Deze materialen zijn 
echter duurder, en worden daarom vooral in de 
hogere segmenten toegepast. Door lichte materialen 
selectief toe te passen op bepaalde onderdelen van 
het koetswerk, wordt het zwaartepunt van het 
voertuig verplaatst. Zo kan de constructeur ook het 
rijgedrag van de wagen bevorderen en kosten 
besparen (EDUCAM, 2014). 

Toch wegen nieuwe wagens vaak meer dan hun 
oudere evenknie. Dit komt doordat ze aan strengere 
veiligheidseisen voldoen. Kreukelzones, 
verstevigings balken, airbags, sensoren, en andere 
veiligheidsmaatregelen die de fabrikanten 
hiervoor inbouwen voegen gewicht toe aan de 
wagen. Daarnaast zijn SUV’s populairder op  
de markt dan ooit tevoren. Typerend voor deze 

Autoconstructeurs worden  
op verschillende manieren 

aangemoedigd om het 
energie verbruik, en de 

bijbehorende uitstoot van hun 
wagens te beperken. Daarom 
proberen ze de massa zo laag 

mogelijk te houden. 
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Bovendien moeten koetswerkers ook met elektri-
sche systemen overweg kunnen om aan EV te 
mogen werken. Hun beroep vereist sinds enkele 
jaren veel meer competenties (EDUCAM, 2014).

Ook verkopers moeten op de hoogte zijn van de 
nieuwe producten, en de complicaties die deze met 
zich meebrengen. Veel klanten zijn geïnteresseerd in 
elektrische voertuigen, maar hebben nog vragen over 
laadmogelijkheden, actieradius, of andere bezorgd-
heden. Autoverkopers zijn echter geneigd om 
traditionele verbrandingsmotoren aan te prijzen. 
Deze technologie is gekend, en de marges –en bij– 
behorende commissies- liggen doorgaans hoger voor 
deze wagens (Weller & Jackowski, 2017; VAB, 2018).

De elektrificatie van voertuigen heeft ook een 
invloed op het strategisch beleid van de bedrijven 
uit de sectoren. Door de omschakeling van 
verbrandingsmotoren naar elektrische motoren 
verdwijnen verschillende inkomstenbronnen uit 
aftersales. Elektrische motoren zijn minder 
complex in opbouw en vereisen minder onderhoud. 
Wanneer het wagenpark omschakelt naar 
elektrische voertuigen, zullen winstgevende 
oliewissels bijvoorbeeld tot de verleden tijd 
behoren. Ook zullen defecte onderdelen eerder 
vervangen worden dan gerepareerd. Bijgevolg ligt 
de omzet uit het onderhoud van elektrische 
voertuigen 50% lager dan die van traditionele 
wagens. Enkel de bandenslijtage zal met 10% stijgen 
door het toegenomen gewicht. De penetratiegraad 
van EV heeft dus een grote invloed op de omzet 
van de garages (VMS|Insight, 2018; KPMG, 2019). 

Om zich hiertegen te wapenen gaan garages zich 
specialiseren. Enkele spelers kunnen zich focussen 
op specifieke niches (zoals oude voertuigen met 
verbrandingsmotor), maar de meesten investeren 
in de nieuwe technologie. Door een gespecialiseerde 
werkplaats in te richten voor elektrische voertuigen 
bouwen garages een competitief voordeel uit. 
Daarbij kunnen nieuwe diensten uitgewerkt 
worden om in te spelen op de tekortkomingen van 
geëlektrificeerde wagens. Zo bieden flexibele 
laadoplossingen bijvoorbeeld een antwoord op 
vragen waarmee de sector pas recent in aanmerking 
is gekomen (VMS|Insight, 2018; KPMG, 2019). 

Deze nieuwe diensten vereisen samenwerkingen 
over de grenzen van de sectoren heen. In het kader 

van elektrische voertuigen krijgt de samenwerking 
tussen de autosector en de energiesector een 
nieuwe dimensie. Vroeger gebruikten voertuigen 
enkel energie uit fossiele brandstoffen. Nu de 
omschakeling naar elektriciteit doorbreekt, wordt 
ook elektrische energie relevant. Door samen-
werkingen met operatoren van het elektrisch net 
ontstonden reeds slimme laadmogelijkheden. Zo 
kan een EV laden wanneer het tarief het meest 
voordelig is. Hier hoeft het echter niet te stoppen. 
Momenteel worden experimenten uitgevoerd met 
slim laden en ontladen van elektrische voertuigen. 
Wanneer een EV lange tijd niet gebruikt wordt, kan 
diens batterij dienen als tijdelijke opslag voor 
surplussen van groene energie. Zo hoeft deze niet 
gebruikt te worden op het tijdstip van de productie. 
Door deze synergie met het net zou het laden  
van EV’s nog voordeliger kunnen gebeuren 
(EVBox, 2019).

3.4 Enquêteresultaten

De bedrijfsleiders en de experten zijn het eens dat 
het marktaandeel van geëlektrificeerde wagens de 
komende 10 jaar zal stijgen. Volgens de garagisten 
zal tegen 2030 bijna de helft van de wagens een 
vorm van elektrificatie aan boord hebben. De 
experten schatten deze doorbraak nog sterker in: 
volgens hen zijn geëlektrificeerde wagens dan 
goed voor meer dan 60% van de nieuwverkopen. 

grote oorzaak van CO₂-emissies en andere 
vervuiling (Porcelijn, 2017).

Ook elektrische voertuigen moeten aan de Europese 
Richtlijn voldoen (EU, 2000). De behandeling van 
een EV gebeurt echter niet op dezelfde manier. Met 
name het batterijpakket vereist speciale aandacht 
in het recyclageproces. Wettelijk zijn er momenteel 
nog geen bijkomstige richtlijnen vastgelegd voor 
de verwerking van EV-batterijen, deze dienen te 
worden verwerkt zoals gewone batterijen (EU, 
2006). Sectoraal werd echter beslist dat de recyclers 
moeten beschikken over een ‘HEV’-certificaat. Bij 
de behandeling van een hogespanningsbatterij 
bestaat er immers ernstig elektrocutiegevaar. 
Bovendien kunnen individuele cellen bij verkeerde 
behandeling ontploffen, waardoor een ketting-
reactie ontstaat (EDUCAM, 2014).

Zodra de batterij 20% tot 30% van haar initiële 
opslagcapaciteit verliest, is ze niet langer bruik-
baar voor automobiele toepassingen. Op dat 
moment wordt de constructeur of invoerder 
verantwoordelijk gehouden voor de inzameling 
van het batterijpakket. Eerst wordt de batterij uit 
de wagen gehaald, waarna er verschillende 
trajecten mogelijk zijn. Indien de batterij geen 
schade heeft geleden, kan de constructeur 
beslissen om haar een tweede leven te geven in 
mobiele of statische toepassingen. In de meeste 
gevallen is dit niet evident, aangezien de batterij 
ontworpen werd volgens de (vormelijke) vereisten 
van de eerste toepassing. Meestal wordt een extern 
verwerkingsbedrijf aangesteld dat een vergunning 
bezit in de drie Belgische gewesten. Dit bedrijf kan 
de batterij dan ontmantelen en recycleren. In 
tegenstelling tot de loodstartbatterij van een 
klassieke wagen, is de recyclage van EV lithium- 
ionbatterijen niet rendabel. De transport- en 
verwerkingskosten liggen namelijk hoger dan de 
waarde van de grondstoffen. Daarom vormt dit een 
kostenpost voor de constructeur. In de praktijk 
wachten de batterijpakketten dus vaak lange tijd 
op een behandeling (Febelauto, 2018; Bebat, 2019).

3.3 Impact op het autobedrijf:  
meer kennis, minder omzet

Om grootschalige uitrol van elektrische voertuigen 
mogelijk te maken, moet gekwalificeerd personeel 
deze voertuigen kunnen onderhouden. In klassieke 

verbrandingsmotoren komen mecaniciens niet in 
contact met componenten onder hoge spanning. 
Bij EV’s brengen deze nieuwe systemen ernstige 
gevaren (elektrocutie, brand, chemisch en 
magnetisch) met zich mee wanneer ze verkeerd 
behandeld worden. Bovendien is een brandende 
EV-batterij moeilijk te blussen. Om de kwaliteit en 
veiligheid van het werk te waarborgen is een 
grootschalige omscholing van de automecaniciens 
nodig. Sinds 2011 erkent een sectoraal certificaat 
‘HEV’ mecaniciens die bevoegd zijn om te werken 
aan hybride- en elektrische voertuigen. Verkopen 
van geëlektrificeerde voertuigen stijgen jaar op 
jaar exponentieel. Bijgevolg stromen de hybrides 
en full EV’s nu de werkplaatsen binnen (EDUCAM, 
2014; VMS|Insight, 2018).

Zowel mechanici, koetswerkers als recyclers 
hebben plots kennis nodig over de systemen onder 
hoge spanning. Elke arbeider die aan een elektrisch 
voertuig werkt moet immers op de hoogte zijn van 
de procedures. Ook bedrijven die pechverhelping 
aanbieden bij een ongeval of panne krijgen nu te 
maken met deze uitdagingen. Om de veiligheid  
van de werknemers te garanderen, hebben ze 
theoretische kennis nodig over elektrische en 
elektronische systemen. Bovendien moeten ze 
vertrouwd raken met isolerende veiligheids-
uitrusting, diagnosetools en installatiegereedschap 
om eraan te werken. Op EDUCAM’s website 
werden de volledige sectorale normen voor elke 
situatie uitgeschreven. Bovendien schrijft elke 
constructeur specifieke veiligheidsnormen voor 
(EDUCAM, 2014; KPMG, 2019).

Verschillende constructeurs zetten in op licht-
gewicht materialen voor hun voertuigen.  
Bijkomende veiligheidssystemen en elektrische 
aandrijving zorgen immers voor extra gewicht. 
Hoe meer ze dit kunnen compenseren, hoe beter  
de wagen zal rijden. Nieuwe materialen vereisen 
bijkomende kennis voor koetswerkbouwers.  
Zij moeten op de hoogte zijn van de verbindings-
technieken die mogelijk zijn met elke materiaal-
soort. Verbindingen die geschikt zijn voor het 
traditionele zachte staal, kunnen de structuur van 
andere materiaalsoorten aanpassen. Als een koets-
werkbouwer hier niet van op de hoogte is, zullen 
veiligheidssystemen –zoals airbags- mogelijk te 
laat in werking treden. Dit vormt bij een ongeluk 
een groot veiligheidsrisico voor de inzittenden. 

Om de kwaliteit en veiligheid 
van het werk te waarborgen is 
een grootschalige omscholing 
van de automecaniciens nodig.
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In dit hoofdstuk worden zowel zelfrijdende 
voertuigen als geconnecteerde mobiliteit besproken. 
Het zijn afzonderlijke evoluties die elk hun eigen 
impact hebben op de mobiliteitssector. Een ware 
evolutie in veiligheid en comfort kan pas 
verwezen lijkt worden wanneer de rijhulpsystemen 
kunnen communiceren met de verschillende 
weggebruikers die een voertuig tegenkomt.  
Dan pas is de auto op weg naar een volledig 
geautomatiseerd mobiliteitsnet (Vanacker & 
Dheedene, 2019).

4.1 Van rijhulpsystemen  
tot zelfrijdende voertuigen

‘Advanced Driver Assistance Systems’ (ADAS) 
staan de bestuurder bij in zijn taak, of nemen 
bepaalde onderdelen uit handen. Concreet bestaan 
ze uit een netwerk van sensoren en computers. In 
veel gevallen dienen ADAS als ‘extra zintuigen’ om 
de verkeerssituatie rondom het voertuig constant 

te monitoren en de chauffeur te informeren over 
mogelijke obstakels, bijvoorbeeld bij het inhalen of 
parkeren. Bepaalde systemen gaan ver, en grijpen in 
wanneer de bestuurder een gevaarlijk manoeuvre 
inzet (bijvoorbeeld noodremhulp of ‘lane keep 
assist’). Ten slotte werden systemen als (adaptieve) 
cruise control ontwikkeld om het comfort van de 
bestuurder te verhogen. Zoals de term ‘ADAS’ 
insinueert, heeft de bestuurder steeds de controle 
over het voertuig. In verdere fasen zal het voertuig 
volledig zelf beslissingen maken. Dan spreekt men 
van autonome mobiliteit (SAE International, 2019).

De society of automotive engineers (SAE  
International, 2019) deelt de systemen op in 
onderstaande categorieën (figuur 7). ADAS  
beperken zich tot SAE levels 0, 1 en 2. Vanaf  
level 3 spreekt men van (voorwaardelijke)  
autonome mobiliteit. Op level 5 rijden de  
voertuigen volledig zelfstandig in alle mogelijke 
situaties (SAE International, 2019).

Het marktaandeel van de verbrandingsmotor zal 
volgens de respondenten teruggedrongen worden, 
maar alle stakeholders zijn ervan overtuigd dat 
traditionele motoren binnen 10 jaar nog niet 
volledig uit het mobiliteitslandschap verdwenen 
zullen zijn. 

Opleiding vormt de voornaamste investering die 
bedrijven moeten doorvoeren om zich klaar te 
stomen voor een geëlektrificeerde toekomst. 
Tachtig percent van de bedrijven geeft aan reeds te 
investeren in EV-opleidingen voor het personeel. 
Volgens de experten is dit dringend nodig. Bijna 
unaniem beweren zij dat het personeel in de sector 
nog extra opgeleid moet worden om zich voor te 
bereiden op de elektrificatie. Bovendien vinden de 
experten dat de sector moet investeren in nieuwe 
diensten om de EV-evolutie te faciliteren. Slechts 
38% van de bedrijven geeft aan dat zij hier reeds 
mee bezig zijn. 
 
Over de nodige vaardigheden bestaat er weinig 
twijfel. In dalende volgorde van populariteit gaven 
de bedrijven volgende competentienoden aan voor 
het werken aan geëlektrificeerde voertuigen:

1. Kennis van de specificaties  
van elektrische voertuigen (84%)

2. Diagnose van defecten  
aan het voertuig (73%)

3. Onderhoud en herstellingen  
aan elektrische systemen (72%)

4. Kennis van diensten en accessoires  
voor elektrische voertuigen (62%)

Uit de antwoorden valt echter af te leiden dat de 
bedrijfsleiders deze evolutie niet met open armen 
opwachten. Vooral bij de dealers en garagisten leeft 
dit gevoel. Bijna de helft van de respondenten ziet 
zijn omzet binnen 10 jaar dalen (zie figuur 6). Er 
wordt ook voor tewerkstelling gevreesd. Slechts 
enkelen zien de elektrificatie als een opportuniteit 
om hun omzet en tewerkstelling te doen groeien. 
Deze negatieve houding wordt geïllustreerd door 
een quote van een Franstalige garagist: “Le niveau 
de qualification requis sera plus élevé engendrant 
une augmentation des coûts internes et une 
diminution de la rentabilité. L’électrification 
impactera aussi la marge par une diminution de la 
vente des produits d’entretiens (huiles, filtres)”. 

4 De route naar ‘0 incidenten’

Figuur 7: SAE International (2019) niveaus van autonome mobiliteitFiguur 6:  Impact elektrificatie volgens bedrijven
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Er is dan ook veel nieuwe technologie nodig voor 
autonome voertuigen. Door een combinatie van 
radar, lidar, camera en ultrasone sensoren kunnen 
voertuigen zich steeds beter een beeld vormen van 
hun omgeving. Zelfrijdende testwagens legden 
reeds miljoenen virtuele en werkelijke kilometers 
af. Door analyse van deze data wordt een artificiële 
intelligentie gecreëerd die de voertuigen kan 
besturen. Deze is steeds alert en kan snellere 
beslissingen nemen dan een menselijke bestuurder 
(Jiao, et al., 2019).

Een vroegere manager van Uber waarschuwt dat 
de ongevallenstatistieken van autonome voertuigen 
een overdreven rooskleurig beeld geven. Het klopt 
dat AV’s in significant minder ongelukken 
betrokken zijn waarbij ze juridisch gezien fout 
handelden. Echter zijn de voertuigen boven-
gemiddeld vaak betrokken bij ongelukken. 
Statistisch gezien zijn AV’s vaker bij ongevallen 
betrokken dan menselijke chauffeurs, maar zijn ze 
aanzienlijk minder ‘in fout’. De verklaring hiervoor 
ligt in de programmering van de voertuigen. Ze 
zullen ten allen tijd vermijden om een ongeluk te 
veroorzaken waarbij ze in fout zijn, zonder daarbij 
rekening te houden met de reacties van andere 
weggebruikers. Menselijke chauffeurs kunnen het 
gedrag van een AV moeilijk inschatten, en 
veroorzaken daardoor vaker ongevallen. Meestal is 
de oorzaak een zelfrijdende wagen die onnodig 
hard remt omdat het valselijk een obstakel 
detecteert, en het achterliggende verkeer niet op 
die situatie had geanticipeerd. Dit illustreert dat de 
technologie nog verder verfijnd moet worden  
alvorens ze te implementeren. Deze problemen 
kunnen opgelost worden door testen in meer 
uitgebreide verkeerssimulaties. Door situaties 
vanuit de echte wereld te integreren in de simulaties, 
worden deze betrouwbaarder. Daarom verzamelt 
de Duitse overheid -in het kader van hun Pegasus 
project- echte verkeersdata, om ze te integreren in 
simulaties (Bigelow, 2019; fka GmbH, 2019).

Verwacht wordt dat autonome mobiliteit eerder zal 
doorbreken voor commerciële voertuigen dan in de 
vorm van robotaxi’s. In het transport van goederen 
ligt immers de grootste potentiële efficiëntiewinst. 
Bovendien liggen testen met goederentransport 
minder gevoelig in de publieke opinie dan wanneer 
er menselijke passagiers bij betrokken zijn. Dit 
vermoeden wordt geïllustreerd door de investering 

van bezorgbedrijf UPS Ventures in TuSimple. UPS 
testte reeds de zelfrijdende vrachtwagens van 
TuSimple, en wil nu diens kennis over autonome 
mobiliteit inkopen. Op korte termijn betekent dit 
een uitbreiding van ADAS in de voertuigen 
(Reuters, 2019).

In België rijden momenteel nog geen commerciële 
voertuigen volledig autonoom rond. De technologie 
staat nog niet op punt, maar ook het juridisch 
kader hiervoor is nog niet geschetst. Er is veel 
onduidelijkheid over wie verantwoordelijk moet 
zijn wanneer een autonoom voertuig betrokken 
geraakt bij een ongeluk. Bovendien worden de 
reacties van een AV op een gevaarlijke situatie op 
voorhand geprogrammeerd. Dit brengt nieuwe 
ethische vraagstukken met zich mee, zoals of het 
voertuig steeds de passagiers moet beschermen, of 
de kans moet minimaliseren dat iemand overlijdt 
in het incident (Lin, 2015; Oponeo, 2019; Vanacker 
& Dheedene, 2019).

Om deze dilemma’s op te lossen, moet momenteel 
steeds een menselijke bestuurder aanwezig zijn in 
elk voertuig dat zich op de openbare weg begeeft. 
Deze bestuurder is de eindverantwoordelijke van 
alle acties die het voertuig onderneemt. Onder 
strikte voorwaarden wordt hierop een uitzondering 
gemaakt. Op enkele afgebakende trajecten worden 
namelijk testprojecten opgestart met onbemande 
AV. Rond de luchthaven van Zaventem, en in 
Han-sur-Lesse rijden er reeds autonome shuttles 
(Oponeo, 2019).

Dan rest nog de vraag of autonome mobiliteit 
überhaupt gunstig is voor het verkeer. Uit een 
onderzoek van Bosch (2018) bleek dat minder dan 
een derde van de Belgen vindt dat een zelfrijdende 
functie een wagen aantrekkelijker maakt. Bovendien 
merken criticasters op dat zelfrijdende auto’s 
leiden tot meer afgelegde kilometers in het verkeer. 
Wanneer AV toegankelijk worden, kunnen mensen 
die nu geen toegang hebben tot een wagen plots 
wel deelnemen aan het verkeer. Kinderen,  
ouderen of zelfs voorwerpen zullen makkelijker 
getransporteerd worden. Ook worden verplaatsingen 
als minder frustrerend ervaren, wat kan leiden tot 
verdere stedelijke wildgroei. Mogelijk wordt het 
wegennet hierdoor nog meer verzadigd dan het 
vandaag is. Daarom is het belangrijk dat gedeelde 
mobiliteit gestimuleerd wordt in samenspel met 

Momenteel is de technologie nog niet klaar voor 
autonomie level 5. De bestuurder is op dit moment 
menselijk, en wordt bijgestaan door computers. 
Hierbij vormt een vlotte transitie van menselijke 
bestuurder naar computergestuurd vervoer de 
grootste uitdaging. Verschillende ontwikkelaars 
slaan het derde en vierde stadium over, omdat ze 
vrezen dat de bestuurders niet aandachtig genoeg 
zijn om de controle over te nemen. Anderen 
ontwikkelen systemen om de reacties van de 
bestuurder op te volgen. Enkel als de bestuurder 
oplet, kan het stuur (voorwaardelijk) uit handen 
genomen worden (Bigelow, 2019).

Op moment van schrijven zijn vooral ADAS in 
opmars in het verkeer. Verschillende belangen-
groepen promoten deze systemen om de veiligheid 
en de doorstroom in het verkeer te verbeteren. In 
Nederland werd reeds een ADAS-alliantie 
opgericht door verzekeraars, leasemaatschappijen, 
de overheid en toeleveranciers van de systemen. 
Samen streven ze naar een grootschalige  
implementatie van ADAS in nieuwe wagens. Ook 
in België werken deze belangengroepen momenteel 
een alliantie uit (TRAXIO, 2019).

Tegen 2022 verplicht de Europese commissie de 
installatie van ADAS in nieuwe voertuigen.  
Concreet gaat het om systemen die detecteren 
wanneer de bestuurder afgeleid is, een intelligente 
snelheidswaarschuwing, achteruitrijcamera of 
-sensoren en een zwarte doos die data verzamelt 
in geval van een ongeval. Daarenboven worden 
enkele rijhulpsystemen verplicht voor bepaalde 
voertuigtypes. Personenwagens en bestelbussen 
moeten uitgerust worden met rijstrookassistentie, 
een noodremsysteem en gordelspanners die 
anticiperen op ongevallen. Bussen en vrachtwagens 
zullen over systemen beschikken die ongevallen 
moeten voorkomen in hun dode hoek. Wanneer 

een medeweggebruiker zich in een dode hoek 
bevindt, zal het systeem een waarschuwing geven 
aan de bestuurder van het voertuig. Wanneer deze 
toch een manoeuvre inzet, zal de waarschuwing 
explicieter worden. Eerder verplichtte de EU reeds 
ESP, ABS en eCall voor alle voertuigen en 
rijstrook assitentie voor bussen en vrachtwagens 
(European Commission, 2019).

Deze verplichtingen moeten 25 000 levens redden 
en 140 000 zwaargewonden voorkomen tegen 
2038. 90% van de ongevallen worden namelijk 
veroorzaakt door menselijke fouten die voorkomen 
kunnen worden door deze ADAS. Tegen 2050 wil 
de EU haar doel bereiken van nul doden of zwaar-
gewonden in het verkeer. Bovendien moeten deze 
systemen het publiek doen wennen aan geautoma-
tiseerde mobiliteit (European Commission, 2019). 

Deze systemen moeten bij verschillende herstel-
lingen en onderhoudswerken wel opnieuw 
gekalibreerd worden. Als de sensoren niet perfect 
afgesteld zijn, kunnen zij immers de verkeers-
situatie niet goed inschatten, en daardoor  
incorrecte en gevaarlijke richtlijnen geven. Bij 
minimale koetswerkherstellingen of zelfs een 
uitlijning worden de ADAS opnieuw afgesteld,  
wat de kosten sterk verhoogt. Hiervoor is namelijk 
extra werktijd en gespecialiseerd kalibratie-
materiaal nodig (TRAXIO, 2019).

Ondanks deze bekommernissen ontwikkelen 
verschillende bedrijven de technologie voor 
volledig zelfrijdende voertuigen. Onder andere 
Mercedes, Tesla, GM, NVIDIA, Argo AI, Aurora 
Innovation, Google’s Waymo en Uber focussen 
hierop. Opvallend is dat slechts enkelen van deze 
organisaties momenteel opereren in de traditionele 
autosector, het merendeel zijn technologiebedrijven 
(Jiao, et al., 2019).

90% van de ongevallen  
worden namelijk veroorzaakt 

door menselijke fouten  
die voorkomen kunnen  

worden door deze ADAS.  
Tegen 2050 wil de EU haar doel 

bereiken van nul doden of 
zwaargewonden in het verkeer.
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Door lokale 
informatie door te 

spelen aan andere 
weggebruikers wordt 

het verkeer veiliger. Aan 
kruispunten kunnen gecon-

necteerde voertuigen op elkaar 
anticiperen lang voor ze in elkaars zicht verschij-
nen. Hierdoor worden bruuske manoeuvres 
vermeden. Als er toch iets onverwachts gebeurt op 
de weg, zullen de voertuigen hun waarnemingen 
meteen delen met elkaar. Daardoor kunnen alle 
voertuigen in het lokale netwerk hun acties 
onmiddellijk op elkaar afstemmen en zo de 
veiligste beslissing nemen. Ook kunnen gecon-
necteerde voertuigen dichter bij elkaar rijden aan 
een hogere snelheid dan menselijke bestuurders. 
Dit heeft tot gevolg dat de capaciteit van de wegen 
verhoogt, zonder het wegdek zelf aan te passen 
(Vanacker & Dheedene, 2019).

Verschillende fabrikanten van vrachtwagens 
experimenteren reeds met deze lokale 
communicatie netwerken. Bij ‘truck platooning’ 
rijden verschillende vrachtwagens in kolonne op 
korte afstand van elkaar. De eerste vrachtwagen 
wordt bestuurd door een menselijke chauffeur, de 
achterliggers volgen zijn commando’s automatisch. 
Via V2V-communicatie kunnen ze meteen 
reageren op input van de bestuurder. Daardoor 
kunnen ze vlak bij elkaar rijden zonder gevaar op 
aanrijdingen. Dit verlaagt de luchtweerstand voor 
de achterliggende vrachtwagens, waardoor ze 
minder brandstof verbruiken. Bovendien kunnen 
de bestuurders in de staart rusten in hun voertuig, 
of administratieve taken uitvoeren. Wanneer de 
koploper moet rusten, kunnen de vrachtwagens 
van plek wisselen, waardoor de verplichte pauzes 
geëlimineerd worden (Bebat, 2019).

Toch kent V2V-communicatie ook tegenstand. 
‘Vehicle-to-vehicle’ navigatie-apps (zoals Google 
Maps en Waze) stellen de gebruikers meer dan ooit 
in staat om hun individuele route te optimaliseren 
in het verkeer. Wanneer weggebruikers steeds de 
snelste weg kiezen, zorgt dit voor sluipverkeer. 
Verzadigde hoofdwegen worden vermeden en er 
wordt geopteerd voor kleinere wegen die niet 
berekend zijn op de doorstroom. Dit leidt tot 
luchtverontreiniging in woongebieden en onveilig, 
doorgaand verkeer in gebieden met veel zwakke 

weggebruikers. De maatschappelijke kost van het 
sluipverkeer is in vele gevallen groter dan de 
individuele winst van de gebruiker. De V2V- 
navigatie is niet de oorzaak van deze problemen, 
maar het vergroot hun impact wel (Baert, 2019). 

Een efficiënt verkeersnetwerk zal pas mogelijk zijn 
als alle weggebruikers gecoördineerd kunnen 
worden. Hiervoor biedt V2I-connectiviteit 
oplossingen. Op verschillende snelwegen zijn 
momenteel reeds dynamische verkeersborden 
geïnstalleerd. Deze stemmen de maximumsnelheid 
af op de verkeerssituatie. Het wordt pas echt 
interessant wanneer voertuigen communiceren 
met de infrastructuur op kruispunten. Intelligente 
verkeerslichten kunnen hun timing dan afstemmen 
op aankomend verkeer om wachttijden te minima-
liseren. Wanneer alle voertuigen verbonden zijn 
met elkaar, hoeft er zelfs geen verkeerslicht aan te 
pas te komen voor communicatie over kruispunten 
in hun traject. Ten slotte kunnen voertuigen ook 
over de staat van het wegdek en andere infra-
structuur op de baan communiceren met de uitbater 
(KPMG, 2019; Vanacker & Dheedene, 2019).

Deze data worden verzameld door de sensoren die 
in het voertuig aanwezig zijn. Deze geven niet 
alleen informatie over het verkeer, maar ook over 
het rijgedrag van de bestuurders. De gegevens 
kunnen dan gedeeld worden met derden, zoals 
routeplanners, verzekeraars of overheden. In een 
bevraging door Deloitte bleek dat 74% van de 
consumenten bereid is om verkeersdata te delen 
als ze daardoor sneller op hun bestemming 
geraken. Mogelijk vormt dit een bedreiging  
voor de privacy als de gegevens gebruikt worden 
om premies of belastingen te personaliseren. In 
dezelfde enquête uit 40% van de respondenten de 
vrees dat ze geen controle zullen hebben over hun 
verkeersdata (Desomer, 2019).

Het geheel van de V2X-interacties vereist zeer 
snelle en mobiele communicatietechnologieën. Tot 
op heden zijn de voertuigen in België/Europa niet 
uitgerust met de vereiste technologie voor 
V2X-interacties. Slechts 10% van de voertuigen is 
in Europa uitgerust met een internetverbinding of 
simkaart. Dit percentage zal in de nabije toekomst 
echter stijgen als gevolg van de ‘eCall’ noodhulp-
oproep die verplicht werd ingevoerd voor nieuwe 
voertuigen in Europa (Alonso, et al., 2017). 

zelfrijdende wagens (Oponeo, 2019; Vanacker & 
Dheedene, 2019).

4.2 Connected cars

Het verkeer zal pas echt veilig en vlot kunnen 
verlopen wanneer alle weggebruikers deel 
uitmaken van een geconnecteerd mobiliteits-
netwerk. Als de sensoren op de voertuigen hun 
informatie kunnen uitwisselen met lokale en 
globale actoren in het netwerk, kan het transport 
efficiënt gestuurd worden. Dit wordt mogelijk 
gemaakt dankzij vergevorderde ‘internet of 
things’-technologie (IOT). Door verbeterde 
-internet- communicatiemogelijkheden, worden 
voertuigen geconnecteerd met toeleveranciers 
(V2G), infrastructuur (V2I) en andere gebruikers 
van het wegennet (V2V). Het geheel van deze 
communicatienetwerken wordt ‘vehicle to 
everything’ (V2X) communicatie genoemd (5G 
Automotive Association, 2017).

In het vorige hoofdstuk werd reeds het slim 
opladen van EV’s besproken. Door ‘vehicle to grid’ 
(V2G) connectiviteit, kunnen elektrische voertuigen 
laden (en ontladen) wanneer de tarieven zich daar 
best toe lenen. Hiervoor wisselt de wagen data uit 
met de laadpaal en de operator van het 
elektriciteits net. Zo worden het verwachte 
laadniveau en de energieprijzen op elkaar  
afgestemd (EVBox, 2019; Jedlix, 2019).  

De connectiviteit van nieuwe voertuigen stopt 
daar echter niet. 

Verschillende merken ontwikkelden reeds een 
rechtstreeks communicatiekanaal met hun 
wagens. Zo kunnen ze ‘over the air’ (OTA) fout-
codes communiceren, data ophalen en updates 
doorvoeren. Zo kan de diagnose van een probleem 
doorgevoerd worden zonder dat het voertuig 
fysiek in een werkplaats aanwezig dient te zijn. 
Bovendien kunnen de foutcodes dan ook online 
gewist worden. Zo kunnen meer onderhouds-
beurten en herstellingen op afstand uitgevoerd 
worden (Schmitt, 2019).

Tesla is het bekendste voorbeeld van OTA-data-
overdracht en updates. Via OTA-communicatie 
verzamelt het bedrijf informatie over de verkeers-
situaties en de reacties van menselijke chauffeurs 
en Tesla’s ‘autopilot’ hierop. Zo kunnen ze een 
gigantisch databestand aanleggen om software te 
ontwikkelen voor autonome mobiliteit, zonder zelf 
voertuigen de weg op te sturen. De klant is 
namelijk ten allen tijden verantwoordelijk voor  
het besturen van de wagen. Tesla gebruikt 
OTA-communicatie ook in de andere richting. Zo 
kunnen bepaalde diensten en opties (zoals de 
autopilot) later besteld worden. Aangezien dit 
enkel softwarematige aanpassingen zijn, hoeft de 
bestuurder niet naar een garage, en worden de 
updates automatisch doorgevoerd. In sommige 
situaties vergrootte Tesla zelfs het rijbereik van 
bepaalde wagens zonder dat deze fysiek behandeld 
moesten worden. In verschillende landen -waar-
onder België- zijn OTA-updates echter niet altijd 
mogelijk. Als een wagen bepaalde nieuwe eigen-
schappen krijgt, moet deze immers opnieuw 
gehomologeerd worden (Schmitt, 2019).

‘Vehicle-to-vehicle’ communicatie maakt een 
vlotte doorstroom van het verkeer mogelijk. Als 
voertuigen hun exacte locatie, snelheid en 
informatie over hun omgeving kunnen delen met 
andere weggebruikers, kunnen ze op elkaar 
inspelen. Ook kan file-informatie sneller door-
gegeven worden, zodat achterliggers een andere 
route kunnen uitstippelen. Deze V2V-functionali-
teiten zijn reeds mogelijk in smartphone-apps 
zoals Google Maps en Waze, maar deze zullen 
verder geïntegreerd worden in de voertuigen zelf 
(Vanacker & Dheedene, 2019).
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die garagisten online kunnen aanbieden (EDUCAM, 
2014; Weller & Jackowski, 2017).

Ook kan een geconnecteerde wagen online 
communiceren met de constructeur. Zo kan de 
producent updates en andere diensten recht-
streeks aanbieden aan de klant. Door deze 
rechtstreekse connectie van de constructeur met 
de klant, ziet de dealer zijn rol in aftersales 
verkleinen. Dit vormt voor veel dealers een 
bedreiging, aangezien deze diensten na verkoop 
voor hen belangrijke inkomstenbronnen zijn. Ze 
doen er daarom goed aan om duidelijke afspraken 
te maken met de constructeur of invoerder over 
hun rol in de keten (Weller & Jackowski, 2017). 
Meer over de nieuwe machtsstrijd die deze 
evolutie teweegbrengt wordt besproken in volgend 
hoofdstuk 1.3.4.

De mogelijkheid om data te verzamelen zorgt  
er ook voor dat nieuwe bedrijven zullen toetreden 
tot de autoindustrie. Met name internet- en 
data providers, databeheerbedrijven en data-
beveiligingsbedrijven zullen tot de autosector 
toetreden. Dit is waarom Apple & Google zich reeds 
lieten zien op de automarkt. Zij beschikken over 
expertise die ze kunnen gebruiken om snel 
autonome, communicerende wagens te ontwikke-
len. Naast bedrijven gespecialiseerd in het omgaan 
met data zullen automerken meer genoodzaakt 
worden om beroep te doen op programmeurs. 
Veiligheid-, comfort-, rijassistentie-, navigatie- 
en entertainmentsystemen vereisen immers 
software en updates om te kunnen functioneren 
(Alonso, et al., 2017; KPMG, 2019). 

4.4 Enquêteresultaten

De zaakvoerders en experten zijn het eens dat het 
wagenpark in toenemende mate wordt uitgerust 
met rijhulpsystemen. Driekwart van de experten 
schat zelfs in dat de voertuigen op onze wegen 
binnen 10 jaar volledig autonoom zullen rijden in 
bepaalde situaties. De bedrijfsleiders schatten de 
situatie terughoudender in, daar gaat de helft 
onder hen ervan uit dat we tegen 2030 nog steeds 
in het ADAS-stadium zullen zitten.

Tegelijk zien bijna alle respondenten een toename 
in de connectiviteit van het wagenpark gedurende 
de komende 10 jaar. Dat meer voertuigen verbonden 

zullen zijn met een groter digitaal netwerk staat 
buiten kijf, maar over de actoren waarmee ze 
verbonden zullen zijn heerst nog onenigheid. De 
meningen zijn vooral verdeeld over de doorbraak 
van V2I- en V2V-connectiviteit. Wel zijn de 
experten ervan overtuigd dat bijna negen op tien 
nieuwe voertuigen in 2030 verbonden zullen zijn 
met de constructeur of de werkplaats.

De bedrijfsleiders investeren voornamelijk in 
opleiding om hun huidige personeel voor te 
bereiden op een toekomst met geconnecteerde 
wagens vol rijhulpsystemen. Meer dan twee derde 
van de bedrijven voorziet trainingen rond deze 
thema’s, maar de experten zijn unaniem van 
mening dat extra investeringen in opleiding 
noodzakelijk zijn. Ook hameren zij erop dat de 
bedrijven in de sector zelf moeten investeren in 
nieuwe diensten en OTA-communicatie om hun 
klanten te binden.

In de sector is het duidelijk dat nieuwe skills  
nodig zijn om te werken met rijhulpsystemen  
en geconnecteerde voertuigen. De bedrijven en 
experten gaven in bijna exacte mate aan dat de 
sector volgende bijkomstige competenties nodig 
heeft (in dalende volgorde van populariteit):

1. Kennis van infotainment, ICT en  
telecom-technologie (bluetooth,  
internetverbinding, …) (83%)

2. Kennis van de specificaties 
van de voertuigen (76%)

3. Diagnose van defecten aan het voertuig 
(69%)

4. IJking van rijhulpsystemen (68%)
5. Onderhoud en herstellingen aan  

elektronische systemen (59%)

 
Zowel onder bedrijven als experten zijn de 
meningen verdeeld over de bedreiging die 
rijhulpsystemen en connectiviteit vormen voor de 
sector. Toch zien de meeste bedrijfsleiders hun 
omzet en tewerkstelling niet stijgen ten gevolge 
van deze evoluties (zie figuur 8 op de volgende pagina). 
Meer dan driekwart onder hen onderneemt 
momenteel bijkomende investeringen om deze 
ontwikkelingen op te volgen. Enkele bedrijfsleiders 
gebruikten de open ruimte in de vragenlijst om 
vragen te stellen bij de return die deze investerin-

Naast de afwezigheid van technologie volstaan de 
huidige toepassingen echter nog onvoldoende voor 
V2X-interacties. Dit is het gevolg van onvoldoende 
bandbreedte, of een trage overdracht van hoge 
precieze gegevens. Bovendien vereist de  
communicatie met verschillende actoren telkens 
een aangepaste communicatietechnologie. De 
geschikte methode hangt af van het vereiste 
bereik, de snelheid en de betrouwbaarheid voor 
elke situatie (Alonso, et al., 2017; KPMG, 2019).

Investeringen in mobiele communicatiemiddelen 
dringen zich op. Zeker voor veiligheidssystemen is 
de reactiesnelheid van communicatietechnologieën 
van groot belang. Dit is waarom experts momenteel 
bezig zijn met de ontwikkeling van mobiele en 
korte-afstandscommunicatietechnologieën. 
Voorbeelden hiervan zijn de ‘Near Field communi-
cations’ (NFC) en de ‘Dedicated Short Range 
Communications’ (DSRC). In 2020 wordt ook de 
lancering van het 5G-netwerk verwacht. Dit zal 
voertuigen in staat stellen om over langere 
afstanden te communiceren, bijvoorbeeld met 
constructeurs, dealernetwerken of gridoperatoren. 
Momenteel worden enkel satellieten, 3G en 4G 

(LTE) gebruikt als communicatiemiddel. Wat 
betreft V2I-communicatie is de Europese Unie 
bezig met het opzetten van enkele ‘Cooperative 
Intelligent Transport Systems’ (C-ITS) waarbinnen 
weggebruikers en verkeersmanagers hun acties 
kunnen afstemmen. Zo kunnen voertuigen 
onderling en met infrastructuur communiceren 
(Alonso, et al., 2017; KPMG, 2019).

4.3 Impact op het autobedrijf: minder 
doorlopen, duurdere reparaties 

ADAS zorgen voor een vermindering van het 
aantal schadegevallen. Voor garagisten betekent 
dit dat er minder voertuigen binnenkomen in hun 
werkplaats voor een koetswerkherstelling. 
Wanneer er toch een voertuig met schade in de 
werkplaats komt, brengen ADAS extra bekommer-
nissen met zich mee. Elke sensor die mogelijk 
geraakt is moet gecontroleerd en gekalibreerd 
worden. Dit vereist extra tijd, kennis en investe-
ringen. Kalibratietoestellen zijn duur en ook 
auto-onderdelen met sensoren kosten meestal 
meer dan hun ‘domme’ tegenhangers. Bovendien 
kunnen complexe onderdelen vaak moeilijk 
gerepareerd worden, waardoor het economischer 
is om ze integraal te vervangen. Momenteel heerst 
bij de garagisten grote onzekerheid over de mate 
waarin ze alle extra kosten kunnen doorrekenen 
aan hun klanten. Eenvoudige reparaties, zoals het 
vervangen van een voorruit, kosten nu immers een 
veelvoud van de prijs die klanten gewoon zijn 
(VMS|Insight, 2019).

De BOVAG (VMS|Insight, 2019) schatte een 
vermindering in omzet van 9% voor de garagist ten 
gevolge van ADAS. Deze inschatting gaat uit van 
een realistisch scenario en baseert zich op de 
Nederlandse markt. Het studiebureau voorspelt 
dat de effecten van ADAS op korte termijn 
minimaal zullen zijn, en dat bedrijven er pas op 
lange termijn de consequenties van zullen voelen. 
Toch zijn investeringen in kennis nu al nodig. Een 
garage die niet kan werken aan voertuigen met 
ADAS zal 20 tot 40 percent minder schadegevallen 
kunnen behandelen dan vandaag. Bovendien 
wordt de merkerkenning bij herstellingen 
belangrijker dan ooit tevoren. Om de kwaliteit  
van hun producten te verzekeren, stipuleren 
verschillende merken dat enkel erkende garagisten 
aan de ADAS mogen werken.

‘Connected cars’ zullen in constante verbinding 
staan met de garage. Foutmeldingen kunnen 
onmiddellijk doorgegeven worden aan een 
hersteller, die de reparatie kan voorbereiden. 
Bovendien hoeft de klant ook voor een diagnose 
niet langer fysiek in de werkplaats aanwezig te 
zijn. Ook zullen bepaalde reparaties volledig ‘over 
the air’ kunnen gebeuren. Dit zijn nieuwe diensten 

Bij de garagisten heerst 
momenteelgrote onzekerheid 

over de mate waarin ze alle 
extra kosten kunnen 

doorrekenen aan hun klanten. 
Eenvoudige reparaties,  

zoals het vervangen van een 
voorruit, kosten nu immers  

een veelvoud van de prijs die 
klanten gewoon zijn 
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5.1 De nieuwe consument:  
hoe de vraag verandert

In 2018 lag het aantal inschrijvingen van nieuwe 
wagens op het hoogste punt sinds 2011. Klanten 
zijn duidelijk opnieuw geïnteresseerd in nieuwe 
auto’s. 45% van alle inschrijvingen betrof een 
wagen die nog niet eerder ingeschreven werd. Ook 
dit is het hoogste resultaat sinds het recordjaar 
2011. Uiteraard droeg de omschakeling van NEDC 
naar WLTP-emissie meetcyclus bij aan dit 
resultaat. Veel voertuigen moesten immers voor 
september 2018 ingeschreven worden, omdat ze 
niet voldoen aan de emissienormen die op dat 
moment in voege traden. Echter zaten de nieuw-
verkopen al in de lift van voor de aankondiging 
van de WLTP-cyclus. Dit bevestigt het vermoeden 
dat klanten oprecht geïnteresseerd zijn in de 
aankoop van een nieuw voertuig (Febiac, 2019).

Verschillende bronnen verwachten echter dat 
privé wagenbezit zal dalen. McKinsey & Co. (2019) 
voorspelt een afname van 17% in de verkopen van 
nieuwe voertuigen aan particulieren in de 
komende tien jaar. Door toenemende urbanisatie 
wordt het minder aantrekkelijk om een eigen wagen 
te hebben. In verschillende steden verdwijnen de 
parkeerplaatsen en worden brede boulevards 
omgebouwd tot autoluwe zones. Alternatieve 
transportmodi worden aanzienlijk goedkoper dan 
een privé-wagen. Volgens KPMG (2019) zullen in 
2030 autonome mobiliteitsdiensten tot 40% 
goedkoper zijn dan het privébezit van een wagen.

Desomer (2019) voegt toe dat de snelle daling van 
privé autobezit vooral wordt veroorzaakt door een 
generatiekloof. Traditioneel vertegenwoordigt een 
eigen wagen de vrijheid en status van zijn 
eigenaar. Jongeren zien het nu echter eerder zitten 
om persoonlijk bezit op te geven ten gunste van 
gebruik. Bovendien zijn ze minder geïnteresseerd 
in het autorijden zelf. Dit wordt gereflecteerd  
in een daling van het aantal rijbewijzen. De laatste 
10 jaar werden bijna 20% minder rijbewijzen 
uitgereikt, waarbij de grootste daling waar-
genomen werd bij de jongste leeftijdscategorie 
(Cardone, 2019).

De nieuwe consument gaat zijn keuze voor het 
ideale vervoersmiddel anders afwegen. De 
belangrijkste factoren zijn de reistijd en de kosten. 

Jongeren kiezen het vervoersmiddel waarmee ze 
het snelst op hun bestemming geraken, binnen hun 
budget. Nieuwe mobiliteitsvormen maken het 
bovendien mogelijk om transportmodi te combi-
neren om zich zo efficiënt mogelijk te verplaatsen. 
Voor elke individuele verplaatsing kan de klant de 
afweging maken tussen verschillende mobiliteits-
oplossingen om de meest toepasselijke te kiezen. 
Hierbij zijn ook reiscomfort, ergonomie, veiligheid, 
geluid en connectiviteit niet onbelangrijk. Deze 
factoren zijn ondergeschikt aan de reistijd en de 
kosten, maar kunnen uiteindelijk de doorslag 
geven in de keuze voor een bepaald vervoers-
middel (Polzin, et al., 2014; Desomer, 2019).

Twee derde van de huidige autobezitters gebruikt 
hun wagen voor werkverkeer. Meer dan de helft 
van hen ziet geen alternatief voor de wagen als 
werkinstrument. Via overheidsincentives zoals 
het mobiliteitsbudget (of het vernietigde ‘cash-
for-cars’) worden werkgevers aangemoedigd om 
toch hun personeel in milieuvriendelijke alterna-
tieven de weg op te sturen. Indien deze initiatie-
ven in de praktijk voordelen opleveren, zullen de 
gebruikers hun bedrijfswagens laten staan ten 
voordele van nieuwe mobiliteitsoplossingen (De 
Prez, 2019; Edenred, 2019).

Gedeelde mobiliteit vormt een 
belangrijke pijler voor toekomstige 
professionele verplaatsingen. Voor 
korte verplaatsingen kunnen 
andere transport middelen 
(e-bike, e-step, …) gebruikt 
worden. 44% van de e-step 
gebruikers geeft aan dat ze 
soms de step gebruiken in 
plaats van een auto (De 
Standaard, 2019a). Zelfs voor 
langere afstanden bieden 
alternatieve vervoers-
middelen aantrekkelijke 
oplossingen. Files kunnen 
omzeild worden dankzij 
elektrische fietsen, scooters en 
speed pedelecs. Het gebruik 
van deze vervoersmiddelen hangt sterk af van de 
veiligheid op de rijweg. Afzonderlijke fietspaden of 
rijstroken zorgen ervoor dat meer mensen de 
nieuwe mobiliteitsvormen willen gebruiken. Ook 
mogen meer en meer werknemers thuiswerken, 

Het consumentenvertrouwen ondervindt een 
lichte dip waardoor aankopen worden uitgesteld 
(NBB, 2019). Flexibele betaalmogelijkheden maken 
het nochtans mogelijk om aankopen te delen. 
Sterker nog, verschillende producten -zoals 
voertuigen- die vroeger aangekocht werden voor 
gebruik, kunnen nu gedeeld worden met onbeken-
den, waardoor hun gebruikskost drastisch daalt. 
Via online webshops en verkoopplatformen (zoals 
bol.com, Amazon en Zalando) raakte de consument 
reeds gewend aan de gemakken van internet-
verkoop. De digitalisering van retail vindt nu ook 
zijn weg naar de autosector. Volgens Klaas (s.d.) is 
71% van de bedrijfsbestuurders in de autosector 
het ermee eens dat ze digitale processen moeten 
implementeren om te overleven. Dit geldt voor 
traditionele verkopen, maar des te meer voor de 
flexibele betalingen van deelgebruik. Deze 
macro-evoluties creëren een nieuwe consument 
die veeleisender is dan ooit tevoren. Hij wil zijn 
noden instant bevredigd zien door transparante 
informatie-uitwisseling en een snelle levering.  
Om hieraan te voldoen, moeten productaanbieders 
samenwerken met specialisten inzake ICT  
en datamanagement. Voor velen lijkt dit een 

onoverkomelijke uitdaging. Als het informatie-
management echter succesvol wordt doorgevoerd, 
stelt het de aanbieders in staat om rechtstreeks 
met de consument in contact te komen, en hem 
beter te begrijpen. Om aan de snel evoluerende 
eisen te kunnen voldoen, investeren voormalige 
concurrenten nu vaker samen in zulke projecten. 
Zo realiseren ze schaalvoordelen die de 
investerings kosten drukken (KPMG, 2019; 
McKinsey & Co., 2019; Vertongen, 2019).

Dit is de situatie waar de dealer van de toekomst 
een antwoord op moet bieden. Dankzij nieuwe 
diensten kunnen zij de mobiliteitssector herkneden 
en opnieuw de nadruk leggen op het oorspronkelijke 
doel van de auto: mensen snel, veilig en comfortabel 
vervoeren. Deze toekomst is tevens geen verre 
projectie meer. Hoewel de nieuwe autoverkopen 
nog steeds in de lift zitten, worden de wagens 
minder gebruikt. Gedurende de laatste 3 jaar 
daalde het aantal gereden kilometers per voertuig. 
Als auto’s minder gebruikt worden, zullen de 
garages zichzelf moeten heruitvinden om meer 
waarde aan de klanten te bieden (Vertongen, 2019; 
Febiac, 2019a).

Figuur 8: Impact rijhulpsystemen en OTA volgens bedrijven

gen zal opleveren: “Het bijstaan i.v.m. rijhulpsyste-
men zal toenemen, maar is dat iets wat we niet 
kunnen doorrekenen? Dus omzet daalt. En 
onderhoud is minder frequent nodig dus omzet 
daalt eveneens […]”; “[…] Voertuig kan ter plaatse 

een update – herstelling krijgen. Voertuigen 
worden basic online besteld (showroom?). 
Bepaalde opties worden wanneer de klant het 
nodig heeft voor een periode geactiveerd”.

5 De route naar ‘0 eigendom’ De laatste 10 jaar  
werden bijna 20% minder 
rijbewijzen uitgereikt, 
waarbij de grootste daling 
waar genomen werd bij de 
jongste leeftijdscategorie.
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te kopen (ICDP, 2018; De Prez, 2019; KPMG, 2019; 
Klaas, s.d.).

De voornaamste nieuwe vorm van mobiliteits-
diensten zijn deelplatformen voor auto’s, fietsen en 
micromobiliteit. De gebruiker zal via online 
platformen een gedeeld voertuig kunnen boeken 
om zo op zijn bestemming te geraken. Sommige 
platformen specialiseren zich in een bepaald 
vervoersmiddel (Cambio focust bijvoorbeeld zich 
op wagens; Scooty op e-scooters; Bird op e-steps), 
andere platformen stellen een portfolio van 
voertuigen ter beschikking voor hun klanten. Via 
Uber, Poppy, of andere geïntegreerde mobiliteits-
diensten kunnen gebruikers verschillende 
transportmiddelen combineren om zich zo 
efficiënt mogelijk te verplaatsen. Hierbij moeten ze 
slechts 1 platform gebruiken. Deze diensten trokken 
reeds de aandacht van leasemaatschappijen, die 
deze nu ook in combinatie met een leasewagen 
aanbieden. Deze aanpak biedt ook soelaas voor 
steden die kampen met een verkeersinfarct. 
Professor Alexander D’Hooghe pleit voor ‘mobility 
hubs’ aan de stadsrand, waar gebruikers naadloos 
kunnen overstappen tussen verschillende 
transportmodi (Weller & Jackowski, 2017; De 
Standaard, 2019b).

Veel van deze deelplatformen werden ontwikkeld 
door spelers buiten de autosector. Grote tech- en 
softwarebedrijven investeerden in de platformen. 
Zij hebben expertise in het behandelen van de ‘big 
data’ die nodig zijn om een deelsysteem naar 
behoren te laten functioneren. Het datamanagement 
behoorde niet tot de core business van traditionele 
autoconstructeurs, waardoor deze een inhaal-
beweging moeten maken om relevant te blijven in 
de deeleconomie (Weller & Jackowski, 2017).

De traditionele spelers in de autosector zien met de 
opkomst van de ‘connected cars’ en deelplatformen 
in dat het bezit van relevante data waardevol is. 
Zeker wanneer interesse in autobezit afneemt, 
zullen ze een nieuw businessmodel kunnen 
uitbouwen rond het beheer van hun data. Daarom 
gaan ze de concurrentie aan met de deelplatformen 
van de softwaregiganten en beschermen ze hun 
gegevens strikt. Zo beheert BMW het deelplatform 
‘DriveNow’ samen met Daimler, en richtte 
D’Ieteren ‘Poppy’ op. Ondanks het feit dat deze 
platformen momenteel niet winstgevend zijn, 

worden ze naar waarde geschat door hun  
eigenaars (Weller & Jackowski, 2017).

Deelbare fietsen, steps, scooters en wagens zijn op 
elke straathoek te vinden, zodat abonnees van een 
bepaald platform steeds van de dienst gebruik 
kunnen maken. Door het grote aanbod aan nieuwe 
‘vrije vloot’ deelplatformen, kunnen steden echter 
verzadigd raken. In hun strijd naar het grootste 
marktaandeel, overladen de platformen de 
straten. Daarom voerden enkele steden 
-waaronder Brussel- een vergunning in voor 
erkende platformen (BRUZZ, 2018).

Een andere vorm van mobiliteitsdiensten is 
‘ride-hailing’. Binnen dit concept worden klanten 
die zich willen verplaatsen gelinkt aan een 
professionele chauffeur die hen ‘in real time’ 
kan vervoeren. Binnen dit concept zijn de 
gebruikers van het vervoer niet langer de 
bestuurder. Het concept is vergelijkbaar met een 
centraal gestuurde taxiservice, waarbij de chauf-
feurs freelance werken, en over hun eigen voertuig 
beschikken. In Januari 2019 werd door de 
Brusselse ondernemings rechtbank bevestigd dat 
het model van UberX wettelijk geen taxidienst is, 
en sindsdien wordt de ride-hailing pionier 
toegelaten in verschillende regio’s in België.  
Dit zet de deur open voor het Amerikaanse 
mobiliteitsconcept om ook hier door te breken 
(Hendrikx, 2019). 

Hoewel ride-hailing nu nog maar een klein deel 
uitmaakt van het hoofdvervoer (slechts 2% van de 
pendelaars gebruikt voornamelijk ride-hailing 
diensten), stijgt het gebruik snel voor occasioneel 
vervoer (Desomer, 2019). In een onderzoek van 
KPMG (2019) blijkt dat verschillende ondernemers 
in de sector vermoeden dat ride-hailing tegen 
2030 zal doorbreken. De executives verwachten 
zelfs dat het openbaar vervoer zal vervangen 
worden door ‘on-demand’, autonome transport-
capsules. Momenteel is hierbij nog veel discussie 
over de wenselijkheid van ride-hailing in het 
verkeer. Veel van deze wagens rijden immers leeg 
rond op zoek naar passagiers. Gemiddeld zitten er 
slechts 0,8 passagiers in de wagen per gereden 
kilometer. Bijgevolg zorgt het concept voor een 
stijging van de gereden kilometers per verplaatsing 
met meer dan 80% (Henao & Marshall, 2018). Uit 
studies in San Francisco bleek dat de toenemende 

waardoor verplaatsingen volledig vermeden 
kunnen worden. De combinatie van overheids-
stimulering voor alternatieve mobiliteitsoplossingen 
en flexibele werkplekken zal het bedrijfswagen-
park doen krimpen. Deze evolutie wordt verder in 
de hand gewerkt door ‘mobiliteitscheques’ die door 
financiële tussenpersonen aangeboden worden. 
Analoog met maaltijdcheques, kan met de mobili-
teitscheques elke vorm van alternatieve mobiliteit 
onmiddellijk betaald worden. Ook houden 
potentiële klanten nog vast aan de bedrijfswagen 

omdat ze twijfelen aan de consistentie van het 
mobiliteitsbeleid over de jaren heen (Polzin, et al., 
2014; De Prez, 2019; Edenred, 2019; Kanne & 
Visser, 2019; KPMG, 2019; Van Apeldoorn, 2019).

De overheid kan het wagengebruik ook sturen 
buiten het spectrum van de bedrijfswagens. 
Verschillende overheden overwegen om de BIV te 
vervangen door een slimme kilometerheffing om 
de transportvraag verder te beïnvloeden. Zulke 
heffing zou het gebruik van de wagen in spitstijden 
en op drukke locaties kunnen ontmoedigen. 
Verschillende experts pleiten voor een kilometer-
heffing die rekening houdt met locatie, tijdstip en 
uitstoot van het voertuig. Zo zou de fileproblematiek 
en verkeersuitstoot drastisch teruggedrongen 
kunnen worden. Weggebruikers die zich in de 

spits moeten verplaatsen, zullen mogelijk andere 
transportmodi overwegen omdat de auto te duur 
wordt. Toch is het ver van zeker dat een slimme 
kilometerheffing wordt ingevoerd. De gewesten 
raken het niet met elkaar eens en vertegenwoor-
digers van de autosector vrezen dat de maatregel 
hierdoor praktisch onhaalbaar is. Vervoer zou 
aanzienlijk duurder kunnen worden voor maat-
schappelijk kwetsbare groepen, en de administratie 
voor verkeer tussen de gewesten zou onover-
zichtelijk worden. In 2016 trad op federaal niveau 
al de kilometerheffing voor vrachtverkeer in 
voege. Analyses over de impact hiervan werden op 
het moment van schrijven nog niet gepubliceerd. 
Bijgevolg is er tussen de verschillende Belgische 
overheden nog geen consensus over de wenselijk-
heid van een slimme kilometerheffing voor 
personenwagens, en zijn er nog geen concrete 
plannen uitgewerkt (De Roo, 2018; Beeckman, 
2019; Sofico, s.d.).

5.2 ‘Mobility as a Service’: hoe het 
aanbod verandert

Verschillende sectoren zien dat de gebruiker van 
hun producten niet langer de koper hoeft te zijn. 
Klanten vinden het bezit van verschillende 
producten niet langer nodig. Dankzij evoluties in 
IT-technologie en e-commerce transformeerden 
verschillende traditionele industrieën, zoals de 
voedings-, entertainment-, en kledingsectoren. In 
de autosector worden bedrijfswagens al langer 
verkocht in leasing-constructies, waarbij de 
eigenaar niet de gebruiker is. Toch bleef de sector 
lang gespaard aan een echte ‘mobility on demand’ 
-revolutie (De Prez, 2019).

Traditionele gebruikers appreciëren nog steeds het 
bezit van een eigen wagen. Een wagen die 
specifiek voor de individuele gebruiker bestemd is, 
wordt bekeken als een verlengstuk van diens 
woning: hij is steeds beschikbaar en persoonlijke 
bezittingen worden erin achtergelaten. Auto-
bezitters zijn niet geneigd om vrijwillig afstand te 
doen van dit comfort. Individueel, niet-gedeeld 
wagenbezit vormt echter de grondslag van 
verschillende problemen inzake uitstoot en 
filevorming. Daarom zetten verschillende overheden 
in op gedeelde mobiliteit. Volgens 56% van de 
bedrijfsleiders in de autosector zal de consument 
in de toekomst zijn wagen delen in plaats van hem 

Volgens 56% van de bedrijfs—
leiders in de autosector zal 

de consument in de toekomst 
zijn wagen delen in plaats 

van hem te kopen.
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onderdeel of platform te delen en te spreiden over 
een grotere afzet. Dit type van samenwerkingen 
zijn al jarenlang gemeengoed in de sectoren. Echter 
winnen deze samenwerkingen nu aan populariteit, 
omdat de merken zo hun ontwikkelingskosten 
kunnen drukken (Harloff & Stegmaier, 2019).

Verder vormen de constructeurs ook nauwere 
partnerschappen met hun toeleveranciers. Vooral 
toeleveranciers van EV-batterijen zijn het doelwit 
van de autoproducenten. De verklaring hiervoor is 
dat de grondstoffen voor Li-ion batterijen schaars 
zijn, en verschillende autoconstructeurs vrezen dat 
ze niet aan de vraag kunnen voldoen. Bovendien 
hebben de batterijleveranciers al grote, winstgevende 
klanten bij GSM- en computerproducenten. Om de 
hevige concurrentie in de kiem te smoren, sloot 
Tesla reeds in 2014 contracten af met Panasonic 
om samen in de ‘gigafactory’ te produceren. Ook 
andere autoconstructeurs sluiten samenwerkingen 
met batterijproducenten: VW & Northvolt, Renault 
& LG-Chem, … (Harrop, 2019c; Volkswagen AG, 
2019).

Ook ondersteunen de aanbieders van -elektrische- 
voertuigen het netwerk van laadpalen. Zonder 
laadmogelijkheden zijn hun wagens immers niet 
aantrekkelijk voor de klant. Sommige automerken 
investeren in deze partnerships voor de uitrol van 
laadpalen op de openbare weg. Echter zijn het 
vooral (groeperingen van) dealers die investeren in 
laadpalen. Zij kunnen immers de zorgen van de 
klant over het laden wegnemen als ze een laadpaal 
leveren bij de aankoop van hun EV. Bovendien 
kunnen ze zo een geïntegreerd facturatiesysteem 
verzorgen voor de klant, onafhankelijk van de 
laadpaal die hij gebruikt (Van Apeldoorn, 2019).

Om zich voor te bereiden op de verschillende 
evoluties, hebben autoconstructeurs kennis nodig 
die nieuw is binnen de sector. Vooral nieuwe 
IT-diensten zijn nodig om aan de veranderende 
markteisen te voldoen. Daarom investeren de 
producenten in gevestigde IT-bedrijven. Vooral 
voor de ontwikkeling van autonome voertuigen 
worden partnerschappen afgesloten over de 
sectorgrenzen heen. De producenten zijn goed in 
het verzamelen van data over hun gebruikers, 
maar ze hebben nieuwe kennis nodig om deze data 
om te zetten in modellen voor zelfrijdende wagens. 
Zowel Ford als Volkswagen hebben miljarden  

geïnvesteerd in Argo AI, een startup die artificiële 
intelligentie ontwikkelt met oog op autonome 
mobiliteit (KPMG, 2019). 

Efficiënt datamanagement maakt het ook mogelijk 
om een naadloze transitie te voorzien tussen 
verschillende mobiliteitsvormen. Zo kan een 
optimale route gepland worden over transportmodi 
heen. Bijvoorbeeld kan een personenwagen 
klanten naar een station brengen, waarna ze met 
het openbaar vervoer naar de stad reizen om dan 
met deelsteps op hun locatie aan te komen. Deze 
overgang verloopt momenteel nog niet vlekkeloos, 
maar verschillende steden investeren in projecten 
om dit mogelijk te maken (Carpenter, 2019). 

Dankzij de integratie van informatietechnologie in 
de logistieke sector verlopen leveringen van 
goederen vlotter dan ooit tevoren. Leveringen aan 
huis braken reeds door, en verwacht wordt dat 
deze sector nog verder zal groeien wanneer nieuwe 
mobiliteitsvormen ontwikkeld worden. Momenteel 
wordt geëxperimenteerd met verschillende 
vormen van last-mile delivery. Van drones tot 
autonome ‘pods’ die pakjes aan huis leveren, 
verschillende nieuwe leveringsmethoden rijzen als 
paddenstoelen uit de grond. Dankzij data-analyse 
kan voor elke levering de optimale methode 
gekozen worden. Bovendien kunnen de voertuigen 
polyvalent ontwikkeld worden. Onder andere 
Mercedes en Renault experimenteren met 
autonome pods die mensen kunnen vervoeren 
tijdens de spitsuren, en pakketten gedurende de 
daluren. Zo worden de voertuigen optimaal benut, 
en kunnen diverse klantengroepen aangesproken 
worden (Vertongen, 2019).

filevorming in grote mate toegeschreven kan 
worden aan de ride-hailing platformen. Door de 
extra verplaatsingen en files neemt ook de schade-
lijke uitstoot in steden toe vanwege ride-hailing 
(Bowers, 2019). 

De groeiende interesse in deeleconomie dringt ook 
de autosector binnen. Autodeel-applicatie ‘Turo’ 
wordt “het AirBnb voor auto’s” genoemd. Via de 
app kunnen autobezitters hun wagen verhuren 
wanneer ze die niet nodig hebben. Zo brengt de 
auto iets op voor de eigenaar, en heeft de huurder 
een bredere keuze aan voertuigen. Bovendien geldt 
voor deze ‘peer-to-peer’ verhuur een andere 
fiscaliteit dan voor de klassieke autoverhuur-
bedrijven. Dit maakt Turo erg competitief in 
verschillende markten. Op dit moment bestaat het 
platform nog niet in continentaal Europa, maar 
dankzij de belangstelling voor de deeleconomie 
groeit de applicatie internationaal razendsnel. 
Dégage! vzw werkte een gelijkaardig peer-to-peer 
autodeelconcept uit in België (Dégage! vzw, s.d.; 
The Wall Street Journal, 2019; Turo, 2019). 

Dealers kunnen ook specifieke diensten ‘op maat’ 
van bepaalde klanten in hun portfolio aanbieden. 
De CEO van Ginion haalde een voorbeeld aan van 
de verhuur van een wagen op verbrandingsmotor 
aan een eigenaar van een i3 die een verre auto-
vakantie wilde maken (Van Apeldoorn, 2019).  
Ook kunnen dealers onderhouds- of wasbeurten 
inplannen tijdens de daluren van autodeel-
platformen. Zo kunnen hun klanten de wagens 
blijven gebruiken tijdens de meest winstgevende 
uren (Vertongen, 2019).

5.3 Nieuwe partnerschappen binnen 
en buiten de autosector

Op verschillende niveaus sluiten bedrijven binnen 
de autosector nieuwe partnerschappen. Zo halen 
ze waardevolle kennis en activa binnen om zich 
klaar te stomen voor de komende evoluties 
(McKinsey & Co., 2019).

Constructeurs werken samen om nieuwe techno-
logieën te ontwikkelen. Onderzoek en ontwikke-
ling van EV’s, connected- en autonome voertuigen 
is erg duur, en nieuw in de sector. Daarenboven 
investeren de producenten momenteel massaal in 
maatregelen om aan emissie- en veiligheidsnormen 
te voldoen. Hierdoor worden auto’s steeds 
complexer en duurder. Dit zorgt ervoor dat zelfs  
de grootste concerns niet over voldoende cash 
beschikken om zich voor te bereiden op alle 
evoluties. Als merken gaan samenwerken, kunnen 
ze schaalvoordelen realiseren om hier hun 
uitgaven over te spreiden (Rechtin, 2019). Om deze 
redenen gingen onder andere Ford en Volkswagen, 
Honda en General Motors, BMW en Daimler, 
Toyota en Suzuki samen in zee (Harloff & Stegmaier, 
2019). Fiat Chrysler Automobiles en Groupe PSA 
kondigden zelfs aan dat ze hun volledige concerns 
zullen samensmelten om zich voor te bereiden op 
de toekomst (Sylvers, et al., 2019).

Bovendien is de EV-markt momenteel nog niet 
groot genoeg om de kosten snel terug te verdienen. 
Desalniettemin willen de constructeurs zo snel 
mogelijk hun elektrisch platform klaar hebben. Dit 
is een grote uitdaging omdat verschillende merken 
nog geen ervaring hadden met elektrische 
aandrijving. Daardoor neemt de competitie tussen 
de merken verder toe. Geen enkele producent kan 
het zich veroorloven om achteraan te hinken op de 
concurrentie wanneer elektromobiliteit op grote 
schaal doorbreekt. Bijgevolg zijn samenwerkingen 
(die vroeger ondenkbaar leken) nu onafwendbaar 
(Harrop, 2019a).

Naast de strategische samenwerkingen, sluiten de 
concurrenten ook steeds meer partnerschappen af 
met betrekking tot specifieke automodellen. Zo 
delen de nieuwe BMW Z4 en Toyota Supra hun 
platform en ook de Smart Forfour en Renault 
Twingo staan op dezelfde basis. Dit maakt het 
mogelijk om de ontwikkelingskosten van een 

Autodeel-applicatie ‘Turo’ 
wordt “het AirBnb  

voor auto’s” genoemd.  
Via de app kunnen 

autobezitters hun wagen 
verhuren wanneer ze die 

niet nodig hebben. 
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voor het VK en de EU in aparte procedures  
(Els, 2019).

5.4 Impact op het autobedrijf

Smart mobility maakt het mogelijk om aan de 
mobiliteitsbehoefte te voldoen met minder wagens 
in het verkeer. Weggebruikers kunnen immers 
transportmodi delen. Bovendien zullen meer 
mensen zonder rijbewijs zich kunnen verplaatsen 
dankzij de nieuwe mobiliteitsvormen. Ontwikke-
lingen zoals MaaS of alternatieve transportvormen 
maken immers een groter mobiliteitsaanbod 
mogelijk. Naarmate transport toegankelijker 
wordt, zullen meer mensen er gebruik van maken. 
Daarom wordt verwacht dat de totale omzet in de 
mobiliteitssector zal stijgen (Skeeled, 2019). Echter 
lopen de gevestigde bedrijven het risico dat deze 
extra omzet aan hen voorbijgaat. Het is momenteel 
nog onduidelijk welke rol de traditionele auto-
bedrijven zullen spelen in de mobiliteitsdiensten 
(De Prez, 2019).

Dankzij smart mobility zullen minder weggebruikers 
zelf een auto bezitten. Deze evoluties betekenen 
echter niet dat de autoverkopen plots in elkaar 
zullen stuiken, daarvoor zit de wagen namelijk te 
diep geworteld in de Westerse cultuur. Meer dan 
70% van de afgelegde kilometers in België vinden 
momenteel plaats in een auto. Veel gebruikers 
willen nog steeds een wagen beschikbaar voor 
speciale gevallen. Wel zal één wagen per gezin in 
de meeste gevallen volstaan. Mensen zullen pas 
volledig afscheid nemen van een privé-wagen 
wanneer de eigendom te duur wordt, en de 
alternatieven voldoende efficiënt werken. Deze 
effecten hebben minder impact op jongere 
generaties. De daling in het aantal rijbewijzen is 
een voorteken dat we stilaan het hoogtepunt in de 
autoverkopen “peak car” bereiken. Op langere 
termijn zullen deze evoluties dus zeker doorbreken. 
Dit tijdvenster geeft dealers de kans om zich aan te 
passen en een prominente positie in te nemen in 
het nieuwe mobiliteitslandschap (De Prez, 2019; 
Harrop, 2019a; VIAS, 2019).

5.4.1 Impact op autoverkoop en naverkoop: 
klanten worden sterker

Constructeurs probeerden niet-merkgebonden 
garages buiten spel te zetten door hun wagens en 

onderdelen enkel via de erkende bedrijfskolom te 
leveren. Om dit tegen te gaan paste de Europese 
Unie de wetgeving inzake het mededingingsrecht 
aan. Nu mogen alle garages voertuigen en reserve-
onderdelen inkopen van alle merken. Dit vergroot 
de concurrentie tussen de merkgebonden en 
onafhankelijke dealers zowel in verkoop als 
naverkoop (EU, 2010).

De toevoeging van online showrooms en configuratie 
van de auto’s zorgt voor een hogere mate van 
digitalisering van verkoop. Bij enkele merken is 
het al mogelijk om een geconfigureerde wagen 
meteen via de website te bestellen. Tesla pionierde 
dit verkoopsmodel, maar ook Polestar en Porsche 
zullen in 2020 hun wagens via het internet 
aanbieden. Ook worden online platformen 
opgericht die niet gebonden zijn aan een bepaald 
merk. Vooral tweedehandssites en veilingen 
oogsten hier succes, omdat ze efficiënt de aanbieder 
aan potentiële klanten kunnen linken. Door de 
digitalisatie heeft de klant toegang tot meer 
informatie bij de keuze van een wagen. Zo kunnen 

consumenten beter hun opties vergelijken. Ook de 
naverkoop verloopt transparanter door de 
digitalisering. Onafhankelijke websites (zoals 
AUTODOC, 2019) bevatten grote databases aan 
onderdelen voor voertuigen van verschillende 
merken. Zo kunnen klanten eenvoudig prijzen 
vergelijken tussen aanbieders. Ook kan de 
consument inschatten hoeveel de onderdelen 
kosten wanneer hij een auto laat herstellen via het 
officiële netwerk. De hoge mate van transparantie 
zorgt voor sterke concurrentie en een harmonise-

Door het nauwere contact tussen constructeurs  
en gebruikers van de voertuigen, werken de 
producenten ook nauwer samen met bedrijven die 
financiering bieden aan de gebruikers. De meeste 
constructeurs ontwikkelen een eigen leasings-
systeem, of promoten hun voertuigen bij lease-
maatschappijen (KPMG, 2019). Ook ontwikkelen 
nieuwe verzekeringsvormen zich, die producten 
aanbieden over het verplaatsingstraject in plaats 
van per vervoersmiddel. Dit maakt tevens de 
doorbraak van deelauto’s mogelijk. Gebruikers van 
deelplatformen kunnen zich laten verzekeren per 
kilometer die ze zelf rijden (Mobly, 2019). 

Ook op geografisch vlak is de sector in volle 
beweging. De dealers versterken hun positie door 
over een grotere regio te opereren. In het buiten-
land is deze beweging al enkele jaren aan de gang. 
Sterke internationale dealers dringen inmiddels de 
Belgische markt binnen. Zo is onder meer de 
Nederlandse groep Van Mossel, het Zwitserse Emil 
Frey en het Zweedse Hedin Automotive al actief  
in België. Deze internationale dealergroepen 
verwezenlijken enorme schaalvoordelen en kunnen 
hun bedrijfsrisico’s spreiden over –geografisch- 
verschillende markten (EDUCAM, 2019a).

Veel constructeurs richten zich momenteel op 
China. Sinds 2008 is dit de grootste afzetmarkt 
voor voertuigen ter wereld dankzij de snelle groei 
van de middenklasse. De Westerse markten zijn 
verzadigd, en veel autoproducenten zien China als 
een gigantische nieuwe markt voor hun modellen. 
Hoewel de Chinese markt groter is dan die van de 
VS en de EU tesamen, is deze ook wispelturiger. 
Momenteel krimpt de Chinese afzetmarkt, ondanks 
de vele investeringen en overheidssubsidies 
(KPMG, 2019; Westbrook, 2019).

Ook zijn de productieaantallen in China hoger dan 
die in de EU, de Verenigde Staten en Japan 
tesamen. Dit komt omdat de Chinese overheid de 
grote markt enkel wil openstellen voor buitenlandse 
merken als deze een lokale joint venture oprichten 
om de voertuigen daar te produceren. Deze joint 
ventures vallen uiteraard onder de Chinese 
wetgeving, en die wijzigt snel om de stedelijke 
pollutie aan te pakken. Veel buitenlandse  
producenten passen bijgevolg hun modellen aan 
om hun positie in de grootste markt te verstevigen. 
Echter zijn het niet enkel Westerse joint ventures 

die succesvol worden in China. Chinese automerken 
plannen ook hun doorbraak in Westerse markten. 
Nu al rijden in Brussel elektrische taxi’s rond van 
het merk BYD en heeft Geely een belangrijk 
aandeel in Westerse merken als Volvo en Lotus 
(Blanco, 2019; KPMG, 2019).

Bovendien controleert China momenteel het 
leeuwendeel van de grondstoffen die gebruikt 
worden voor de productie van elektrische 
voertuigen. Chinese bedrijven hebben grote 
belangen in de markt van grondstoffen die 
essentieel zijn voor de Li-ion accupakketten. 
Lithium wordt voornamelijk in China gedolven en 
de Congolese kobaltmijnen zijn bijna zonder 
uitzondering in handen van Chinese bedrijven. 
Buitenlandse spelers lopen dus het risico om voor 
hun EV-productie afhankelijk te worden van het 
Chinese beleid. De nakende handelsoorlog tussen 
de Verenigde Staten en China kan de handel in 
voertuigen of onderdelen sterk hinderen.  
Om zich hiertegen te wapenen, is de recyclage  
van de batterijen essentieel voor niet-Chinese 
producenten (De Paepe, 2018).

Ook in andere geografische markten vinden snelle 
bewegingen plaats in de autosector. India zal in de 
komende jaren China inhalen op vlak van aantal 
inwoners. Ook in India groeit de middenklasse en 
stijgt de urbanisatie. Toch kiezen Indiërs veelal 
niet voor -luxe- wagens, zoals Chinezen, maar 
houden zij nog vast aan tweewielers. Daarom 
zetten autoproducenten minder in op deze markt, 
maar is ze essentieel voor fabrikanten van 
motoren. Ongeveer 45% van alle motorfietsen ter 
wereld wordt in India verkocht. De overheid stelde 
als doel om 30% van deze verkopen te elektrificeren. 
India kan zo de doorbraak inluiden voor de 
elektrische motorfiets (Wenschinek, 2019).

Ten slotte zorgt de Brexit voor opschudding in het 
autolandschap. Als het Verenigd Koninkrijk (VK) 
uit de EU vertrekt zonder handelsakkoord, wordt 
de Britse autosector hard getroffen. Door de hoge 
graad van globalisering in de auto-industrie, 
zullen Engelse wagens en motorfietsen snel aan 
competitiviteit verliezen. Verschillende concerns 
-zoals Toyota, JLR, en Mini- kondigden reeds aan 
dat ze productiecapaciteit zullen verplaatsen naar 
andere landen. Ook zullen buitenlandse merken 
hun modellen specifiek moeten laten goedkeuren 

De toevoeging van online 
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vorming, of digitale profielen aantrekken om zich 
beter voor te bereiden op deze evolutie. Hiervoor 
moeten ze echter nog overtuigd worden dat deze 
investering zal renderen (EDUCAM, 2017; 
McKinsey & Co., 2019).

De meeste bedrijven in de sectoren er zijn echter 
van overtuigd dat het klassieke verkoopmodel niet 
zal verdwijnen. Veel klanten willen immers de auto 
fysiek testen, en hechten meer vertrouwen aan 
persoonlijk contact met de dealer wanneer ze een 
grote aankoop afsluiten. Desalniettemin daalt het 
aantal dealerbezoeken voor de verkoop drastisch. 
Nu komt een klant gemiddeld 2,3 keer een fysieke 
showroom binnen alvorens een beslissing te 
maken. Dat is een daling van 50% in minder dan 10 
jaar (McKinsey & Co., 2014; Cox Automotive, 2019). 

Autoverkopers experimenteren met nieuwe 
cashflow-modellen om wagens aan de man te 
brengen. Leasingcontracten worden opgesteld om 
klanten te binden en diensten te combineren. Zo 
kunnen ze rekenen op hun vaste klantenbasis, 
onafhankelijk van veranderingen in het mobili-
teitslandschap. De markt van de bedrijfswagens 
staat hier reeds verder in dan de particuliere 
leasing markt. Beide markten evolueren naar een 
lease-model waarbij de verkoper de auto -en alle 
bijkomstige diensten- volledig beheert. Door de 
evolutie van autobezit naar -gebruik, zullen de 
verkopers zich meer focussen op aftersalesdien-
sten. Dit betekent dat de traditionele verkoper 
evolueert naar een ‘serviceadviseur’. In zijn nieuwe 
rol ontzorgt hij de klanten door middel van 
naverkoopcontracten inzake reparaties en 
onderhoud. Hierbij zijn de sociale skills van de 
serviceadviseur belangrijker dan zijn technische 
vaardigheden (EDUCAM, 2014; De Prez, 2019). 

Zeker voor een BEV wordt leasing vaak aangeprezen. 
Via deze constructie kunnen klanten het risico op 
kinderziekten afwenden, en slagen de constructeurs 
erin om de restwaarde van de voertuigen te 
beheren. Zo kan de hogere aankoopprijs van 
elektrische voertuigen gespreid worden.  
Test-aankoop merkt op dat het voor de klant  
in de praktijk vaak goedkoper is om de wagen  
zelf te kopen. Private lease is vooral interessant voor 
gebruikers die zich niets willen aantrekken van 
administratie, onderhoud of herstellingen (VMS|In-
sight, 2018; De Prez, 2019; Test-aankoop, 2019).

De omschakeling van private eigendom naar 
leasecontracten werkt in het voordeel van 
onafhankelijke dealers. Deze willen immers graag 
grote contracten binnenhalen, en zijn daarvoor 
bereid om aantrekkelijke kortingen en bijkomstige 
diensten te bieden. Onafhankelijke dealers kunnen 
over verschillende contracten heen de admini-
stratie vereenvoudigen voor de leasemaatschappij 
door centraal te factureren. Dit kan zelfs als de 
contracten betrekking hebben op voertuigen van 
verschillende merken. Ook in naverkoop zullen de 
onafhankelijke garages makkelijker verschillende 
merken kunnen behandelen. Bovendien werken ze 
vaak met één vaste contactpersoon voor de 
leasemaatschappij. Bij merkgebonden dealers is 
dat niet mogelijk aangezien leasemaatschappijen 

meerdere automerken aan hun klanten willen 
aanbieden, en daardoor voor elk merk een contact-
persoon nodig zouden hebben (TRAXIO, 2019).

De snelle digitalisering maakt multimodaliteit -het 
efficiënt combineren van verschillende transport-
modi- mogelijk. Naarmate klanten alternatieve 
mobiliteitsoplossingen verkiezen boven een 
privé-wagen, zal het traditionele verkoopmodel 
verder aan populariteit verliezen. In dit nieuwe 
mobiliteitslandschap zal de auto wel een rol blijven 
spelen. Aanbieders van deelwagens stellen echter 
andere eisen aan hun wagens dan particuliere 

ring van de prijzen over de verschillende aanbieders 
heen (McKinsey & Co., 2019). 

Om de onafhankelijke tweedehandsmarkt te 
temperen, incorporeren verschillende merken ook 
de handel van hun tweedehandswagens. Door 
naast nieuwe wagens ook tweedehandswagens te 
verkopen, kunnen ze hun klantenportfolio 
uitbreiden en diversifiëren. Er worden in België 
immers meer tweedehandswagens verkocht dan 
nieuwe. Bovendien kunnen ze met de verkoop van 
tweedehandswagens de cijfers van nieuwverkopen 
compenseren wanneer deze tegenvallen. De 
merken bieden online en offline verkoopkanalen 
voor de tweedehandsvoertuigen, en de concessies 
tekenen hierop in. Door de tweedehandswagens op 
verschillende punten te controleren en vervolgens 
te certificeren, voegen ze ook extra waarde toe 
voor de klant. Deze vertrouwt de wagen namelijk 
meer wanneer een officieel verdeelkanaal zijn 
erkenning geeft. Ook in de tweedehandsmarkt 
experimenteren constructeurs met nieuwe 
verkoopkanalen, zoals private lease. Naast de 
constructeurs, stampen ook (groeperingen van) 
dealers tweedehandsplatformen uit de grond, om 
dezelfde redenen (Weller & Jackowski, 2017; De 
Prez, 2019; Van Apeldoorn, 2019).

De hoge mate van digitalisering in andere sectoren 
verhoogt de standaard waaraan de service van het 
autobedrijf moet voldoen. Nieuwe klanten eisen 
een steeds snellere respons. Bijgevolg moeten de 
autobedrijven constant investeren in online 
platformen. Enkel door hun online aanwezigheid 

uit te bouwen kunnen ze voldoen aan de snel 
evoluerende eisen van de consument. Bij alle 
merken worden online marketing-, CRM-, 
verkoop- en naverkoopkanalen ontwikkeld en 
geïntegreerd. Door de digitalisering van de 
autoverkoop, heeft het autobedrijf minder 
traditioneel salespersoneel nodig. Klanten worden 
in hoge mate digitaal geïnformeerd door online 
marketing- en saleskanalen. Hierdoor wordt het 
salespersoneel deels vervangen door web-onder-
steuners in de initiële fase van het klantcontact 
(Weller & Jackowski, 2017; McKinsey & Co., 2019).

De digitalisering heeft ook tot gevolg dat data-
communicatie en software-updates voor  
voertuigen ‘over the air’ kunnen plaatsvinden,  
en voertuigen online kunnen worden uitgelezen. 
Deze evoluties werden reeds in het vorige 
hoofdstuk besproken. Dit heeft grote gevolgen voor 
de aftersalesmarkt. Traditioneel situeerde deze 
activiteit zich bij de dealers en garages, maar nu 
eisen de constructeurs ook een deel van de koek 
op. Deze evoluties veroorzaken een nieuwe 
rolverdeling in de bedrijfsketen. Softwarematige 
accessoires (zoals een navigatiesysteem) zullen 
bijvoorbeeld niet meer door garagisten geleverd 
worden, de constructeur kan deze nu rechtstreeks 
aan de klant verschaffen via het internet (OTA). 
Garagisten zullen zich meer toeleggen op onder-
houd en reparaties. OTA biedt ook voordelen voor 
dealers en garagisten. Als de wagen rechtstreeks 
met hen communiceert, kan de planning van hun 
taken geautomatiseerd worden (Weller & Jackow-
ski, 2017). 

De digitale inspanningen binnen de sector bleken 
tot nu toe echter onvoldoende. Met name de 
(onafhankelijke) dealers scoren slecht op hun 
digitaal rapport. Uit rondvraag bij Belgische 
autobedrijven bleek dat ze naar eigen zeggen in 
hoge mate gedigitaliseerd zijn. In realiteit zetten 
slechts de grotere dealers in op online marketing-
kanalen en datamanagement via CRM-systemen. 
Dit zorgt ervoor dat de consument het digitale 
contact zoekt bij andere spelers. De constructeurs 
trekken wel grote budgetten uit voor deze kanalen. 
Hierdoor verloopt de communicatie rechtstreeks 
tussen de producent en de klant. Als dealers niet 
verder inzetten op digitaal klantcontact, zullen de 
klanten zich binden met de constructeur, en niet 
de dealer. De dealers kunnen inzetten op digitale 
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moeten onderling duidelijke afspraken maken over 
wie verantwoordelijk is voor nieuwe orders 
(Weller & Jackowski, 2017; McKinsey & Co., 2019). 

In sommige gevallen kan dit leiden tot nauwere 
samenwerkingen of consolidaties tussen de 
partijen binnen een bedrijfskolom. Elke speler  
zal zich dan focussen op diens core business. 
Concessies kunnen omgevormd worden tot 
‘experience centres’, waar de klant het merk kan 
beleven. Automerken maken gebruik van deze 
experience centres om hun geschiedenis en hun 
waarden over te brengen op (potentiële) klanten in 
de hoop een passie voor het merk aan te wakkeren 
(Van Apeldoorn, 2019). Alternatief kunnen de 
concessies zich verder specialiseren in bepaalde 
reparaties of tuning van de voertuigen. De 
implementatie van digitale platformen vereen-
voudigt het performance management over de 
bedrijfskolom heen. Via gecentraliseerde ‘dealer 
management software’ wordt elke schakel 
cijfermatig aangestuurd. Deze software maakt het 
ook mogelijk om de klant in alle fases op te volgen: 
van aankoop naar eigendom en extra dienst-
verlening tot herverkoop (Weller & Jackowski, 
2017; McKinsey & Co., 2019). 

In andere gevallen zal de machtsstrijd de spelers 
verder uit elkaar drijven. Dealers en invoerders 
zullen zich groeperen om een groter (multimerk) 
portfolio uit te bouwen. Zo zijn ze minder afhanke-
lijk van een bepaalde producent. De zogenaamde 
‘dealergroepen’ maken het mogelijk om grote 
investeringen te spreiden over dealers heen. Zo 
kunnen ze extra meerwaarde bieden aan de klant, 
en weerwoord bieden aan de constructeurs. 
Sommige dealergroepen opereren zelfs internatio-
naal, om verdere schaalvergroting te realiseren en 
lokale risico’s te spreiden. Momenteel zijn het 

eerder internationale dealergroepen die de 
Belgische markt binnendringen dan andersom. 
Constructeurs reageren op deze evolutie door 
verschillende dealergroepen aan te spreken voor de 
verdeling van hun wagens (EDUCAM, 2019a; KPMG, 
2019; McKinsey & Co., 2019; Vertongen, 2019).

Sommige dealergroepen gaan zelfs actief de 
concurrentie met de constructeur aan. Ginion 
-verdeler van onder andere BMW- richt bijvoor-
beeld zelf een autodeelplatform op. Hiervoor 
werken ze niet samen met Drive Now, het deel-
platform van de BMW-groep. Ginion verzorgt het 
onderhoud van zijn vloot, terwijl de constructeur 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor de wagens 
van Drive Now. Stéphane Sertang (CEO van Ginion) 
voegt toe dat de dealers beter geschikt zijn voor 
vlootbeheer en financiering van dergelijke 
projecten, aangezien zij niet beursgenoteerd zijn. 
Daardoor kunnen grote investeringen doorgevoerd 
worden die pas rendabel zullen worden op lange 
termijn. Beursgenoteerde naamloze vennoot-
schappen -zoals de constructeurs- hebben hier 
moeilijkheden mee, omdat zij periodiek verant-
woording moeten afleggen aan de aandeelhouders 
(Van Apeldoorn, 2019).

5.5 Enquêteresultaten

Volgens verschillende respondenten is deze 
evolutie de meest disruptieve die de mobiliteits-
sector te wachten staat: “Niet de technologie, maar 
de mogelijkheden die ze creëert om andere 
business modellen uit te rollen is de grootste 
uitdaging”. 

Op dit vlak verschillen de bedrijfsleiders en 
experten het sterkst van mening. De bedrijfsleiders 
blijven namelijk onderhoud en herstellingen na 

klanten. De klantsegmenten van ride-hailing en 
autodeelbedrijven hebben een uniek profiel. Vaak 
hebben de platformen speciale lease- of huur-
overeenkomsten waar de chauffeurs op intekenen. 
De auto’s zijn meestal goed uitgerust met -voor de 
dealer winstgevende- opties. Aan deze deals zijn 
ook onderhoudscontracten gelinkt die vaak verder 
gaan dan die van particuliere contracten.  
Bovendien moeten deelwagens altijd in topconditie 
zijn en er ook zo uitzien. Dat zijn namelijk 
verkoopargumenten van de mobiliteitsdienst. 
Aangezien gedeelde voertuigen aanzienlijk meer 
kilometers afleggen dan een particuliere wagen, 
vormen ze een interessante opportuniteit voor 
autobedrijven. Dankzij deelwagens zullen er 
minder wagens nodig zijn op de weg, maar kunnen 
de autobedrijven alsnog goed presteren. Wel heeft 
de consument een duidelijker zicht op de totale 

kosten van zijn rijgedrag wanneer hij een deel-
voertuig gebruikt. Hij betaalt namelijk enkel voor 
zijn gebruik. Hierdoor zal hij mogelijk minder 
ritten maken dan wanneer hij een privé-wagen 
bezit (EDUCAM, 2014; Stowe, 2019).

Om zich hierop voor te bereiden, hebben dealers 
nieuwe kennis nodig over de verschillende 
mobiliteitsvormen, zoals ride-hailing en autodeel-
platformen. Zo kunnen ze de complexe vragen van 
institutionele klanten beantwoorden en grote 
contracten binnenhalen. Bovendien zullen deze 
klanten bereid zijn een andere prijs te betalen dan 
particulieren voor de gewenste behandeling. Door 
de omvang van de aankoop zullen ze een lagere 
aankoopprijs verwachten. Echter, vanwege de 

vereiste bedrijfszekerheid zullen ze bereid zijn een 
surplus te betalen voor een snelle of flexibele 
dienstverlening. Aangezien de contracten met 
institutionele spelers omvangrijk zijn, zullen de 
dealers meer diensten in hun portfolio opnemen. 
Dit kan gaan van flexibele reparaties en onderhoud 
tot het wassen van wagens gedurende de daluren. 
De traditionele verkoper houdt zich in deze 
context minder bezig met transacties, maar zal 
meer de relaties met vaste klanten beheren. De 
traditionele verkoopstaken zoals informeren, 
configureren en de verkoop afsluiten zullen 
gedigitaliseerd worden. Zo kan het salespersoneel 
meer gecentraliseerd worden, en evolueren naar 
accountmanagers die producten op maat afstellen 
voor belangrijke klanten. Zij zullen optreden als 
‘single point of contact’ voor een bepaalde klant 
(VMS|Insight, 2018; KPMG, 2019; Stowe, 2019; 
Vertongen, 2019).

5.4.2 Impact op strategische beslissingen: 
nieuwe machtsstrijd, minder dealers

De nieuwe businessmodellen veroorzaken een 
machtsstrijd tussen de verschillende spelers in de 
sector: constructeurs, invoerders en dealers, 
vlootbeheerders en consumenten.

Zoals besproken onder de vorige titel, winnen 
klanten aan onderhandelingsmacht. De macht van 
de klant groeit dankzij de verschuiving van 
privé-eigendom naar vlootbeheerders. Auto-
bedrijven komen met minder klanten in contact, 
maar ze onderhandelen over grotere deals met elke 
klant. Hierdoor groeit het belang van elke klant 
waarmee een autobedrijf in contact komt. 
Bovendien zijn de klanten beter geïnformeerd door 
de toenemende digitalisering. Beter (digitaal) 
geïnformeerde klanten kunnen namelijk beter 
onderhandelen (Weller & Jackowski, 2017; De Prez, 
2019; Stowe, 2019).

Langs de andere kant versterken ook de construc-
teurs hun macht over de bedrijfskolom. Dankzij 
digitale verkoopplatformen slagen ze erin om een 
rechtstreekse relatie met de klant uit te bouwen. 
Hierdoor ontstaat een machtsstrijd tussen de 
verschillende spelers in de sectoren: constructeurs, 
invoerders en garagisten. Als elke schakel in de 
keten rechtstreeks de klant kan bereiken, groeien 
hun rollen dichter naar elkaar toe. De spelers 

Figuur 9: Omzetkanalen in 2030 volgens bedrijven

Klanten zijn beter
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van de respondenten investeert echter niet in 
mobiliteits diensten (22%).

Bedrijven die investeren in mobiliteitsdiensten 
richten zich vooral op online klantcontact. De helft 
van hen focust op online diagnose en updates van 
voertuigen en 44% ontwikkelt online applicaties 
voor communicatie met de klant. Verschillende 
bedrijven ontwikkelen ook alternatieven voor de 
privé-wagen (zie figuur 12). Sommige respondenten 
interpreteerden de mobiliteitsdiensten als ‘het 

aanbieden van vervangwagens of -fietsen 
wanneer een klant zijn voertuig binnenbrengt’.  

Bedrijfsleiders en experten zijn het eens over 
welke skills de sector voornamelijk nodig heeft om 
succesvol mobiliteitsdiensten uit te rollen, hoewel 
de visies op de belangrijkheid van de individuele 
competenties verschillen. De experten zijn het 
bijvoorbeeld unaniem eens dat de sector digitale 
marketing-skills nodig heeft. In het bedrijfsleven 
dringt deze nood in mindere mate door.  

verkoop als hun belangrijkste activiteiten zien. 
Waar de bedrijven inschatten dat mobiliteits-
diensten binnen 10 jaar slechts 15% van hun omzet 
zullen genereren (zie figuur 9 op vorige pagina), 
spreken de experten over een derde van de omzet 
in de sector. De experten zijn overtuigd dat de 
omzet in de sector in 2030 ongeveer gelijkmatig 
afkomstig zal zijn uit verkoop, aftersales en 
mobiliteitsdiensten.Boven dien zal deze verkoop 
volgens de bedrijven voor een derde online 
gegenereerd worden. De experten schatten de online 
omzet nog hoger in (43%).

Volgens de experten zullen bedrijven in de sector 
de komende 10 jaar partnerschappen moeten 
afsluiten met verschillende stakeholders (in 
afnemende volgorde volgens respons ‘heel 
belangrijk’):

1. Aanbieders van mobiliteitsdiensten (54%)
2. Constructeurs (46%)
3. Leasingmaatschappijen en vlootbeheerders 

(38%)
4. Informatie- en communicatiebedrijven  

(ICT, Telecom, …) (23%)
5. Dealergroepen (23%)

De partnerschappen die de bedrijfsleiders op het 
oog hebben verschillen sterk volgens hun activiteit. 
In figuur 10 wordt duidelijk dat merkgebonden 

dealers vooral kijken naar de constructeur (68%) en 
naar de invoerder (48%). In mindere mate zoeken 
zij toenadering met dealergroepen (35%) en 
leasingmaatschappijen en vlootbeheerders (31%). 
Ten slotte geeft ook meer dan een kwart van de 
merkgebonden markt aan dat ze informatie- en 
communicatiebedrijven als erg belangrijke 
partners zien.

De onafhankelijke markt is duidelijk minder 
geïnteresseerd in partnerschappen (zie figuur 11). 
Leasingbedrijven en vlootbeheerders krijgen van 
hen het meeste aandacht (29%). Opvallend is dat 
hun meningen erg verdeeld zijn over dealergroepen. 
Slechts 13% van de onafhankelijke garages acht het 
heel belangrijk om partnerschappen met hen af te 
sluiten, maar 38% houdt hen wel geïnteresseerd in 
de gaten. Koetswerkers ten slotte zijn voornamelijk 
geïnteresseerd in banken en verzekeringsmaat-
schappijen (72%). 

Een kleine minderheid van de bedrijven ontwikkelt 
zelf nieuwe mobiliteitsdiensten (29%). De meeste 
werkgevers bereiden zich slechts in beperktere 
mate voor op deze evolutie. Meer dan de helft van 
de bedrijfsleiders investeert in opleiding voor hun 
huidig personeel (57%). Twee op vijf bedrijven 
investeert momenteel in digitalisering. Voor 
invoerders is deze digitalisering echter de 
voornaamste investering. Meer dan een vijfde  

Figuur 10:  Partnerschappen merkgebonden dealers

Figuur 11: Partnerschappen onafhankelijke markt

Figuur 12: Mobiliteitsdiensten die de bedrijven ontwikkelden in het najaar van 2019
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op ingenieurs die ook over digitale expertise 
beschikken. Daarnaast heeft het technisch 
personeel een bredere waaier aan competenties 
nodig, waardoor het aantal polyvalente vacatures 
stijgt. In de traditionele autosector werden 
profielen aangeworven voor een eng gedefinieerde 
taak, terwijl werknemers in het nieuwe 
mobiliteits landschap ook over sociale, creatieve en 
cognitieve capaciteiten moeten beschikken. In 
deze ‘hybride jobs’ worden technische skills 
gecombineerd met ‘soft skills’ (Skeeled, 2019).

EDUCAM zet in op de bijscholing van mechanici, 
verkopers en managers om deze nieuwe  
competenties te verwerven. Wanneer bijscholing 
onvoldoende is, moeten ook nieuwe profielen 
aangetrokken worden. De sector staat echter niet 
sterk in de ‘war for talent’. Hierbij komen de 
bedrijven in de sector in concurrentie met 
organisaties uit andere technologische sectoren. 
Daarbij kunnen nieuwe technologiebedrijven 
sollicitanten vaak een aantrekkelijker voorstel 
doen dan traditionele autobedrijven. De grootste 
talenten eindigen bijgevolg niet in de autosector, 
omdat ze aanlokkelijkere vacatures tegenkomen in 
alternatieve sectoren. Vooral vrouwelijke talenten 
passen voor een positie in de autosector (EDUCAM, 
2017; Skeeled, 2019).

Ook binnen de sector woedt de concurrentie op de 
arbeidsmarkt hevig. Vooral bij de dealers ligt het 
verloop uitzonderlijk hoog. Meer dan de helft van 
de verkopers blijft geen jaar bij dezelfde werkgever 
en meer dan 40% van de administratief bedienden 
vertrekt even snel. Het verloop is zodanig hoog dat 
dealers aan de lopende band dringende vacatures 
moeten plaatsen en bijgevolg geen tijd kunnen 
besteden aan het opstellen van een strategisch 
personeelsbeleid (Skeeled, 2019). 

Om deze problemen structureel aan te pakken 
moet de autosector zijn imago verbeteren. Zowel 
mannen als vrouwen in STEM-richtingen 
(Science, Technology, Engineering en Maths) 
moeten zich aangetrokken voelen tot de 
mobiliteits thema’s. Dit kan onder andere bereikt 
worden door campagnes op sociale media. 
Vacatures dienen opgesteld te worden vanuit het 
carrièreperspectief van de sollicitant. Talenten 
worden best geworven op basis van een taken-
pakket dat hen in staat stelt om zich te ontplooien. 

Ook willen werknemers de kans krijgen om 
levenslang bij te leren, bijvoorbeeld via stages  
en bijscholing. Verder willen millennials een 
stimulerende werkomgeving met dynamische 
collega’s en flexibele werkuren de bij hun flexibele 
levensstijl past. Een vacature die focust op een 
hoog loon mist de essentie van wat de jongeren 
appreciëren. De ontplooiing van hun ‘soft skills’ 
wordt relevanter dan harde cijfers. Bovendien zijn 
jongeren tegenwoordig minder geïnteresseerd in 
een betalingssysteem met commissies, maar zoeken 
ze consistentie in hun loon. Deze oplossingen 
bieden echter geen soelaas voor het prangende 
tekort aan werkkrachten vandaag. Voor dringende 
vacatures kan via artificiële intelligentie een 
‘applicant tracking system’ ontwikkeld worden. Zo 
kunnen geïnteresseerde sollicitanten snel 
opgespoord worden (Skeeled, 2019).

De Forem (2020) publiceert een database van 
Belgische knelpuntberoepen. Hieruit wordt 
duidelijk dat technische beroepen nog steeds een 
pijnpunt zijn in de sector (zie tabel 4):

Om de afstand tussen onderwijs en praktijk te 
verkleinen, reikt EDUCAM sectorale certificaten 
uit. Deze certificaten bewijzen dat de competenties 
van studenten afgestemd zijn op de competentie-
noden in de sector. Jaarlijks behalen ongeveer 500 
jongeren een sectoraal certificaat. Uit analyse van 
de testen die aan dit certificaat voorafgaan blijkt 
dat veel jongeren moeilijkheden hebben met enkele 

Volgende competenties zullen extra nodig zijn  
(in afnemende mate van populariteit bij de 
bedrijfsleiders):

1. Organiseren van mobiliteitsdiensten  
(57%)

2. Verkopen van diensten (56%)
3. Gebruiken van digitale marketingkanalen 

(55%)
4. Onderhandelen met strategische partners 

(54%)
5. Online opvolgen van klanten en behoeften 

detecteren (54%)

Waar de bedrijven deze evolutie eerder als een 
bedreiging zien (zie figuur 13), verwachten de 
experten dat mobiliteitsdiensten een licht positief 

effect zullen hebben op de sector. Zij zien een gat in 
de mobiliteitsmarkt voor nieuwe businessmodellen. 
Deze zullen de omzet en tewerkstelling in de sector 
verzekeren. Een expert waarschuwt dat de sector 
het heft in eigen handen moet nemen om hiervan 
te profiteren: “Het grootste gedeelte van de spelers 
die zich op mobiliteitsdiensten storten zijn 
bedrijven die tot op vandaag niét actief waren in 
de sector. Het grootste risico is dat zij met het 
grootste gedeelte van de koek gaan lopen indien  
de sector deze zelf niet ontwikkelt en/of commer-
cialiseert”. Een merkgebonden bedrijfsleider 
illustreert echter de afwachtende houding die veel 
bedrijven in de sector aannemen: “De fabrikant 
zijn keuze wat hij wil verkopen, is voor ons van 
doorslaggevende aard, wij kunnen maar verkopen 
datgene wat de fabrikant en daarna de invoerder 
ons aanbiedt”. 

Figuur 13: Impact mobiliteitsdiensten volgens bedrijven

 

In België zijn ongeveer 100 000 jobs rechtstreeks 
gelinkt aan de autosector. Het gaat om 52 000 
arbeiders en 48 000 bedienden in de garage- en 
koetswerksector en aanverwante sectoren 
(EDUCAM, 2019b; Belgische Federale Overheids-
diensten, 2020). Dit neemt niet weg dat de 
autosector nu meer dan ooit tevoren een overschot 
heeft aan openstaande vacatures. Autotechnologie 
evolueert zodanig snel dat het huidige personeel 
voortdurend moet bijscholen, en ondanks talrijke 

promotieacties worden onvoldoende jongeren 
aangetrokken om het tekort aan arbeidskrachten 
in te vullen. Zowel constructeurs, importeurs als 
dealers lijden onder deze problemen (Skeeled, 
2019).

De evoluties hebben een invloed op hoe bedrijven 
in de mobiliteitssector hun werkkrachten 
managen. Aangezien er minder laaggeschoolde 
jobs nodig zullen zijn, richten recruiters zich  

Tabel 4: Belgische openstaande knelpuntvacatures in de autosector.  

Eigen bewerking op basis van Forem, 2020.

Incentives ZEV 2020

(Onderhouds)mecanicien voertuigen: personenwagens,  

lichte bedrijfswagens en heavy duty vervoersmiddelen

- Auto-expert
- Elektromecanicien en diagnosetechnicus automobiel
- Bandenmonteur
- Polyvalent mecanicien

Carrossier

- Voorbewerker carrosserie
- Plaatwerker carrosserie
- Spuiter carrosserie
- (De)monteur carrosserie en ruiten

Receptionist autobedrijven

 6 De arbeidsmarkt
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Het is duidelijk dat de autosector en de aanverwante 
sectoren zich op een omslagpunt bevinden. 
Evoluties volgen elkaar in sneltempo op en 
verschillende nieuwe spelers hebben hun ogen  
op de mobiliteitsmarkt gericht. Alle stakeholders  
in de sectoren zijn het erover eens dat grote 
investeringen nodig zijn om de traditionele 
bedrijven ‘future proof’ te maken. Vooral de 
merkgebonden markt bereidt zich voor op 
elektrische, autonome, geconnecteerde, en -in 
mindere mate- gedeelde voertuigen. 

Momenteel focussen de meeste bedrijven in de 
sector zich op elektrische mobiliteit. De verkopen 
van nieuwe EV kennen een exponentiële groei, 
welke zich volgens de literatuur en experten zal 
doorzetten. Constructeurs moeten immers voldoen 
aan CO₂-richtlijnen opgesteld door de EU, en 
klanten zijn steeds meer milieubewust. Bijgevolg 
investeert tachtig procent van de bedrijven in 
opleiding voor hun personeel, zodat ze ook aan 
geëlektrificeerde voertuigen kunnen werken.

Ook voor werken aan rijhulpsystemen en 
geconnec teerde voertuigen trekken de bedrijven 
extra budget uit. Bijna unaniem zien ze deze 
technologieën sterk toenemen in hun werkplaats 
en de arbeiders hebben extra competenties nodig 
om succesvol aan deze systemen te werken. Vooral 
de onafhankelijke bedrijven zien deze evolutie als 
een probleem, aangezien het werken aan deze 
systemen streng gereguleerd wordt door de 
constructeur.

Ondanks de investeringen vrezen de bedrijven dat 
hun omzet en tewerkstelling zal dalen ten gevolge 
van deze evoluties. Elektrische voertuigen hebben 
minder onderhoud nodig en rijhulpsystemen doen 
het aantal schadeherstellingen dalen. Bovendien is 
het onduidelijk of de bedrijven hun bijkomstige 
investeringen in kennis en materiaal kunnen 
doorrekenen aan klanten van deze voertuigen. Dit 
betekent een extra hap uit de -reeds beperkte- 
winstmarges in de sectoren. Dit leidt tot een 
negatieve houding van de bedrijven ten opzichte 
van deze evoluties.

technische basisvaardigheden. Voornamelijk het 
onderwerp ‘basis elektriciteit’ blijkt een heikel 
punt voor de instromers. Ook moeten deze 
basiscompetenties vaak herhaald worden in 
bijscholingen voor de arbeiders in de sectoren 
(EDUCAM, 2020b).

Voor dealers

• Verkoop & onderhandelen
• Financiële kennis
• Verbale communicatie
• Klantgerichtheid
• Veerkracht

Skeeled (2019) vult aan dat recruiters in de mobiliteitssector zich ook moeten focussen op soft skills:

Voor constructeurs

• Leiderschap & strategisch management
• Operationele expertise
• Creativiteit
• Kritisch denken
• Probleemoplossend denken
• Emotionele intelligentie
• Analytische capaciteiten
• Cyber security

7 Bespreking

Volgens experten vormen de veranderende 
businessmodellen in de sectoren nog de grootste 
bedreiging voor traditionele bedrijven. Zo zetten 
steeds meer merken in op online verkoop van hun 
voertuigen. Dit zorgt voor een directe communicatie 
tussen de constructeur en de klant. Deze connectie 
wordt onderhouden als het voertuig bovendien 
met het internet (V2X) verbonden is. Slechts twee 
vijfde van de dealers investeert in digitalisering. 
Uit EDUCAM’s (2017) studie over digitale maturiteit 
werd reeds duidelijk dat de meeste bedrijven 
slechts in beperkte mate aandacht geven aan hun 
online communicatie. Hierdoor lopen ze het risico 
dat de constructeur meer taken van hen zal 
overnemen.

De experten hameren erop dat de bedrijven in de 
sector het voortouw moeten nemen en met 
businessmodellen moeten experimenteren.  
De nieuwe evoluties bieden kansen voor de 
ontwikkeling van nieuwe diensten, die verder aan 
belang zullen winnen zodra consumenten open 
staan voor andere mobiliteitsoplossingen dan de 
privé-wagen.

Individueel kunnen de dealers deze investeringen 
vaak niet dragen, maar in samenwerking met 
grotere dealergroepen of met bedrijven uit andere 
sectoren (software, telecom, financiën, …) hebben 
ze meer mogelijkheden. Garagisten achten zich 
echter vaak afhankelijk van andere spelers in hun 
bedrijfskolom, en voeren enkel door wat hogerop 
ontwikkeld wordt. 

Deze evoluties eisen veel flexibiliteit van alle 
personen in de bedrijven. Ze moeten veel nieuwe 
kennis verwerken, creatief denken en openstaan 
voor verandering. Zoals de bedrijven zelf aangeven, 
blijft opleiding van het personeel essentieel om 
zich voor te bereiden op de route naar 2030. De 
snelle opeenvolging aan evoluties in de sector 
betekent dat het personeel zich aan een hoger tempo 
moet bijscholen. Dit vereist een open mindset en 
de zin om te blijven leren. 

De bedrijven in de sector voelen voornamelijk de 
nood aan volgende competenties (in afnemende 
volgorde van populariteit):

1. Kennis van voertuigspecifieke kenmerken
2. Kennis van infotainment, ICT  

en telecom-technologie (bluetooth,  
internetverbinding, …)

3. Diagnose van defecten aan het voertuig
4. Onderhoud en herstellingen  

aan elektrische systemen
5. IJking van rijhulpsystemen

 
De bedrijfsleiders focussen zich voornamelijk  
op technische skills. Experten benadrukken  
echter dat de sector ook non-technische skills 
nodig heeft om zich voor te bereiden op een nieuw 
mobiliteits paradigma (in afnemende volgorde van 
populariteit):

1. Gebruiken van digitale marketingkanalen 
2. Organiseren van mobiliteitsdiensten
3. Onderhandelen met strategische partners

 
In sommige gevallen is bijscholing van het huidige 
personeelsbestand niet voldoende en moeten 
bedrijven extra werkkrachten aanwerven op de 
arbeidsmarkt. Hier gaan de mobiliteitssectoren 
steeds meer de concurrentie aan met andere 
hoogtechnologische sectoren. De bedrijven in deze 
andere sectoren kunnen vaak een aantrekkelijker 
aanbod doen aan sollicitanten, waardoor bedrijven 
in de autosector en aanverwanten het steeds 
moeilijker hebben om gekwalificeerd personeel te 
vinden voor hun (knelpunt)vacatures. Bijgevolg 
stijgt de arbeidsdruk op het huidige personeels-
bestand van veel ondernemingen.
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