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MILIEU-ENQUÊTE

BELGEN ZIJN VERDEELD
OVER GROENERE AUTO’S

Maken Belgische automobilisten zich zorgen om het milieu? In die mate dat het hun
autokeuze beïnvloedt? Of dat ze belastingen en reglementeringen zouden slikken die tot
een lagere uitstoot moeten leiden? De meningen van de 2 840 bevraagde Belgen zijn
verdeeld, en veranderen ook voortdurend.
Christian Rousseau en Alain Vom Berge

E

erst een kleine stand van zaken.
50 % van de ondervraagden hield
totaal geen rekening met de milieu-impact bij de aankoop van hun
auto. 71 % van de respondenten heeft geen
enkel idee hoeveel CO2 hun auto uitstoot en
52 % van degenen die denken te weten hoe
vervuilend hun auto is, kan geen exact antwoord geven. We vroegen de Belgen wat hun
belangrijkste criteria waren bij de keuze van
hun huidige auto. Dat is vooral het financiële
aspect (43 %) wat niet hoeft te verbazen,
gevolgd door het merk (17 %), het comfort
(8 %) en het design (6 %). Toch evolueert
de situatie. Hoe recenter de aankoop, hoe
groter de bekommernis voor het milieu (zie
grafiek hiernaast).
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Impact van auto’s

De meeste Belgen zijn zich bewust van de
schadelijke uitstoot van hun auto voor de
gezondheid en het klimaat (zie hiernaast).
Slechts 17 % ervaart vaak zelf een slechte
luchtkwaliteit die wordt veroorzaakt door
het autoverkeer, maar 79 % is van mening
dat vervuiling door auto’s deels de oorzaak
is van aandoeningen aan de luchtwegen.
Slechts een minderheid van de respondenten
(48 %) is eventueel bereid om vaker hun auto
te laten staan als de luchtkwaliteit onder de
voorgeschreven drempel komt.

Regels en belastingen

Het is duidelijk dat de Belg verdeeld reageert
op mogelijke maatregelen om de auto-uit-

stoot te verminderen. 30 % van de ondervraagden is het ermee eens om de toegang
tot steden te ontzeggen aan vervuilende
auto’s (bijvoorbeeld onder de Euronorm 4)
maar 44 % is tegen. Naar aanleiding van de
in Brussel aangekondigde kilometerheffing
is het interessant dat er een bijna gelijke verdeling is tussen voor- en tegenstanders van
een belasting op een basis van de afgelegde
kilometers: 39 % is (veeleer en zeer) voor,
40 % is tegen (veeleer en resoluut), terwijl
21 % onbeslist blijft.

En de volgende auto?

Ten eerste, 5 % van de respondenten wil
niet langer een nieuwe auto kopen; van hen
doet 11 % dat omwille van het milieu. 51 %
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In welke mate werd je keuze van je huidige wagen beïnvloed door de
milieu-impact ervan?
2011 57 %

Helemaal niet

2015 55 %
2020 27 %
2011 29 %

In beperkte mate

2015 25 %
2020 21 %
2011 13 %

Behoorlijk veel

2015 16 %

Een vijfde van de uitstoot

2020 36 %
2011 2 %

In hoge mate

2015

4%

2020 16 %

Hoe schadelijk denk je dat de uitstoot van jouw wagen is?
13 %

9%

van de respondenten heeft nog geen idee
wat betreft hun nieuwe auto. Maar rekening
houdend met hun huidige voorkeuren, zou
34 % van de autobezitters van een brandstofmotor willen overschakelen naar een
groenere auto (hybride, plug-in hybride,
elektrisch, op waterstof ) bij hun volgende
aankoop.
Terwijl 19 % van de respondenten zich niet
druk maakt om de milieuklasse van auto’s,
vindt 28 % het wel zeer belangrijk om hierover te worden geïnformeerd.

8%

19 %

Vóór de gezondheidscrisis was de transportsector in België, en voor het grootste
deel het wegverkeer, verantwoordelijk voor
ongeveer een vijfde van de uitstoot van
broeikasgassen. En, ondanks de technologische vooruitgang, is die uitstoot de afgelopen jaren zowat op hetzelfde peil gebleven.
Door een voortdurend groeiend wagenpark,
meer afgelegde kilometers per voertuig, een
hernieuwde interesse voor benzine ten koste
van diesel, om nog maar te zwijgen van de
populariteit van zwaardere SUV’s, die grote
energievreters zijn.

Sturen in de juiste richting

Voor de
gezondheid

Voor het
klimaat
28 %

29 %
49 %

45 %
Ik weet het niet

Nauwelijks

In welke mate zal je keuze voor
je volgende wagen beïnvloed
worden door de milieu-impact?

Ietwat schadelijk

Zeer schadelijk

Welk soort motor zal je voor je
volgende wagen kiezen?

9%
17 % Helemaal niet

5%

Om de Europese doelstellingen te behalen
(-55 % uitstoot van broeikasgassen tegen
2030 vergeleken met het niveau van 1990),
moeten alle belanghebbende partijen - overheden, constructeurs, bedrijven en consumenten – inspanningen leveren. Nieuwe
technologieën op vlak van onder meer
batterij-autonomie, financieel meer betaalbare schone voertuigen, voldoende oplaadpunten, opladen tegen redelijke prijzen,
transparantie over de werkelijke milieuprestaties van auto’s, greenwashing aanpakken,
een gedifferentieerde belastingheffing op
punt stellen ... Aan uitdagingen zeker geen
gebrek om het groeiende bewustzijn van de
consument nog meer te stimuleren.
In ons artikel op blz. 14 lees je hoe het aanbod van elektrische wagens fel gegroeid is,
en dat ze niet duur hoeven te zijn.

41 %

6%
34 % In beperkte mate

18 %
21 %

37% Behoorlijk veel

12 % In hoge mate
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Benzine

Plug-in hybride

Diesel

Elektrisch (batterijen)

Hybride

 ndere (waterstof,
A
CNG, LPG)

Deze enquête werd uitgevoerd in het kader van het project
Green Vehicle Index (GVI), dat tot doel heeft auto’s een
Europese score te geven op basis van hun milieuprestaties.
Het GVI-project wordt gefinancierd door de Europese Unie
viahetonderzoeks-eninnovatieprogrammaHorizon2020
(contract nr. 814794).
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