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CD&V gaat voluit voor e-bedrijfswagen
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Als het van CD&V afhangt, mogen leasingmaatschappijen tegen 2025 enkel nog elektrische wagens aanbieden. Dat is een van de meest opvallende voorstellen die Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne gisteren lanceerde om het Vlaamse wagenpark te vergroenen. Daar is dringend nood aan, aldus Bothuyne. ‘Van de 539.519 nieuw ingeschreven wagens in 2016 waren maar 1.497 elektrisch’.
Naast de elektrische bedrijfswagens pleit de CD&V’er voor de bouw van 5.000 laadpalen voor elektrische auto’s tegen 2020, een eerlijker prijs voor de stroom uit die palen, het ontwikkelen van een app om laadpalen te registreren en minder hoge premies voor elektrische wagens die meer dan 41.000 euro kosten. De voorstellen dienen ‘om het debat aan te zwengelen’, aldus Bothuyne. ‘Later volgt nog een conceptnota.’
De coalitiepartners Open VLD en N-VA blijken Bothuynes solo- slim niet appreciëren. ‘De N-VA ondersteunt volop de omslag naar duurzame mobiliteit’, zegt N-VA-fractieleider Matthias Diependaele. ‘Maar Bothyne lijkt wel een afrit gemist te hebben in het verhaal. Met het opleggen van nattevingerverplichtingen kom je nergens.’ Bothuyne zegt ‘verbaasd te zijn door Diependaeles gecrispeerde reactie’. ‘Ofwel slikt de N-VA haar woorden in de Klimaatresolutie terug in, ofwel reageerde Diependaele blind op het eerste CD&V-voorstel dat hij tegenkwam’, klinkt het.
Maar ook Open VLD is niet enthousiast. ‘Wat heeft CD&V tegen wagens die duurder zijn dan 41.000 euro?’, vraagt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem. ‘De overheid moet elektrisch rijden aanmoedigen, niet de aankoop van een dure of een minder dure wagen aanraden.’ Bovendien stoort de partij zich aan de manier waarop ‘CD&V wel heel snel haar kar keerde’, aldus Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz. ‘Bij de aanpassing van de procedure kortgeleden heeft de heer Bothuyne niks gezegd in commissie. Wat willen ze nu?’

