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”Je koopt geen auto van 61.000 euro voor 1.000 euro premie”
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1 Meer laadpalen
In totaal bollen er 4.000 elektrische wagens over de Belgische wegen terwijl dat er in Nederland 100.000 zijn. Het grote verschil? “Nederland heeft een veel uitgebreidere laadinfrastructuur”, weet Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Tegen 2020 wil de Vlaamse regering 5.000 nieuwe laadpalen plaatsen. Maar daarnaast wil Bothuyne op alle parkings langs autosnelwegen en op andere interessante publieke plaatsen snellaadstations voorzien, waarbij je de batterij kan opladen in 20 minuten. Momenteel zijn er in ons land twee snellaadstations (in Ruisbroek op de E19 en in Drongen op de E40). In Nederland zijn er 50.
2 Een eerlijke prijs voor stroom uit laadpalen
Het is niet duidelijk hoe de prijs voor elektriciteit uit een laadpaal wordt bepaald. Bovendien is de eenheidsprijs voor elektriciteit aan een laadpaal hoger dan de eenheidsprijs die je thuis betaalt, zegt Bothuyne. Daarom pleit hij naar analogie met de V-test van de VREG - die de prijzen vergelijkt van de energieleveranciers - voor een EV-test die de prijs van elektrische laadpalen vergelijkt.
3 App met alle laadpalen
Op dit moment telt Vlaanderen 2.500 laadpalen. Maar dat is een ruwe schatting, want er bestaat geen overzicht. CD&V wil een databank oprichten met alle laadpalen en die in een app gieten.
4 De zero-emissiepremie aanpassen
Met de invoering van de zero-emissiepremie in 2016 wilde de Vlaamse regering burgers ertoe aanzetten over te schakelen op auto’s op stroom of waterstof. Hoe hoger de prijs van de wagen hoe lager de premie. Maar de premie overtuigt bitter weinig chauffeurs. “Bovendien is het de vraag of iemand een wagen van 61.000 euro koopt voor een premie van 1.000 euro”, aldus Bothuyne. De CD&V’er stelt voor de premie af te schaffen voor wagens van 41.000 euro of meer en de premie te verhogen voor elektrische voertuigen die minder dan 41.000 euro kosten.
5 Een groene autolening
Op lange termijn is een elektrische wagen voordeliger, maar de aankoopsom is hoger. CD&V’er Bothuyne ziet daarom heil in een nieuwe groene autolening. “Wil de banksector niet mee, dan kan je de aankoop van een groene auto als een energiebesparende investering beschouwen die betaald kan worden via de Vlaamse energielening.”
6 Businessmodel garages en opleidingen aanpassen aan nieuwe technologie
Veel garages halen hun winst uit het regelmatige onderhoud van wagens en baseren daarop ook hun businessmodel. Maar elektrische wagens hebben veel minder nood aan onderhoud. Bothuyne vindt dat er nu al in overleg met de sector werk moet gemaakt worden van een transitieplan zodat garages in de toekomst leefbaar blijven. Tegelijk vindt het CD&V-parlementslid dat er in de opleiding automechanica meer aandacht moet gaan naar de elektrische wagen. Ook garagisten die vandaag al aan de slag zijn, moeten de kans krijgen zich bij te scholen.
7 Tegen 2025 alleen nog groene bedrijfswagens
Van de 5.559.718 personenwagens in 2015 waren er 830.568 bedrijfsvoertuigen. “En dat aantal blijft stijgen”, zegt Bothuyne. “Wij pleiten voor een mobiliteitsbudget, maar dan nog zal de bedrijfswagen niet volledig verdwijnen - zeker niet op korte termijn. Leasingbedrijven moeten hun wagenpark vergroenen en tegen 2025 alleen nog elektrische bedrijfswagens aanbieden.”
8 Extra steun voor groene wagens
CD&V wil de fiscale voordelen voor hybride auto’s - zoals de 100% belastingaftrek en de vrijstelling van de belasting op inverkeersstelling (BIV) - afbouwen. “Uit onderzoek in Nederland gebruikt 25% van de eigenaars alleen de verbrandingsmotor en zorgen ze dus voor een grotere uitstoot van broeikasgassen dan bij inschrijving van de wagen werd gedacht.” De vrijgekomen middelen wil de partij inzetten om de echte zero-emissievoertuigen te ondersteunen.
9 Actieradius verbeteren
Volgens Bothuyne loont het meer onderzoek te voeren om de elektrische wagen te verbeteren - zoals de volgens velen te beperkte actieradius - en daar geld in te pompen.
10 Het goede voorbeeld geven
De Vlaamse overheid moet het goede voorbeeld geven. “De kabinetten van de ministers beschikken over 42 wagens, waarvan slechts één elektrische auto en 7 hybride”, weet Bothuyne. De Vlaamse administratie én de kabinetten beschikken over 3.000 wagens voor dienstverplaatsingen. “De overheid moet bij vervangingen consequent kiezen voor een elektrische wagen. Dan verdubbelt ze het aantal e-cars op de weg.”
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