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CD&V wil tegen 2025 alleen nog groene firmawagens
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Van alle nieuwe wagens die vorig jaar op onze wegen reden, was amper 0,28% elektrisch. CD&V wil dat aandeel snel opkrikken naar 3% en kijkt daarvoor onder meer naar de bedrijfsauto’s. Een ander ‘groen’ voorstel van CD&V is het optrekken van de tegemoetkoming voor e-auto’s die minder dan 41.000 euro kosten. “Maar voor alle wagens die duurder zijn, schaffen we de premies af”, zegt CD&V-parlementslid Robert Bothuyne.
Voor Open Vld is die laatste suggestie een brug te ver. “Stop met mensen te straffen die geld willen uitgeven”, zegt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Dit is een absurde gedachte waartegen ik me als liberaal verzet.”
Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) voegde er later nog aan toe dat maar 7% van de premieaanvragen categorieën boven 41.000 euro betreft.
Ook N-VA heeft kritiek. Fractieleider Matthias Diependaele wijst op de ‘groene’ inspanningen die de leasingsector al doet. “Geef ons liever een technologieneutraal kader van de overheid waarin we vergroening maximaal stimuleren, dan verplichtingen op te leggen die we misschien niet waar kunnen maken”.
“Cadeaucheque”
Oppositiepartij sp.a staat wel achter de voorstellen. Zeker het idee om de premies voor groene wagens voor te behouden aan wagens onder de 41.000 euro is de socialisten genegen. “Het prijsverschil tussen elektrische wagens en wagens met een verbrandingsmotor is in het segment van de familiewagens veel groter dan in het luxesegment”, zegt Joris Vanden broucke (sp.a). “Voor deze categorie helpt een premie. Een premie van 2.000 euro voor wie twijfelt tussen een Porsche Panamera en een elektrische Tesla die beide 90.000 euro kosten, heeft meer weg van een cadeaucheque en is dus weggegooid geld.”
Touring is niet te spreken over het voorstel. “Men viseert hierbij de verkeerde groep”, zegt Danny Smagghe. “Het zijn uitgerekend de leasingbedrijven die hun wagenpark momenteel al het meest aan het vergroenen zijn.”
Automobielorganisatie VAB is genuanceerder. “Het is een goed voorstel, misschien wat extreem om van álle firmawagens elektrische wagens te maken.” (blg, kvh)
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