
A
ls autoconstructeurs één 
getal in hun hoofd 
hebben, dan is het wel 
95. Want vanaf 2021 mag 
de gemiddelde 
CO2-uitstoot van alle in 
Europa verkochte 

wagens nog maximaal 95 g/km 
bedragen – dat is een gemid-
delde, de exacte waarde wordt 
per merk bepaald. Constructeurs 
die niet onder hun door Europa 
opgelegde drempel blijven, 
zullen zware boetes moeten 
betalen. Met het oog op die 
uitdaging elektrificeren 

autobouwers in allerijl hun hele 
gamma met (al dan niet oplaad-
bare) hybridewagens en zuiver 
elektrisch modellen. Een bezoek 
aan het autosalon volstaat om 
het belang van deze nieuwe 
motoren in te schatten. 

Hoewel het aanbod snel 
verandert, volgt de vraag nog 
niet helemaal. In 2019 vertegen-
woordigden elektrische wagens 
maar 1,5 procent van de nieuwe 
inschrijvingen, terwijl hybrides 
allerhande samen nog geen 5 
procent van de markt uitmaak-
ten. En nochtans zegt liefst 31,5 

procent van de automobilisten 
die effectief van plan zijn om in 
2020 een nieuwe auto te kopen, 
voor een elektrische wagen  
(9,6 procent) of hybridewagen 
(21,9 procent) te willen opteren. 
Die toename zou dan ten koste 
gaan van de dieselmotoren, die 
hun neerwaartse spiraal 
verderzetten, en van de 
benzinemotoren, die eveneens 
drastisch terrein verliezen.

Als we rekening houden met 
alle ondervraagde personen 
(ongeacht of ze van plan zijn een 
nieuwe of tweedehandse auto 

te kopen of niet), zien we dat 
29,7 procent van de responden-
ten zegt voor een elektrische 
wagen (8,8 procent) of een 
hybride (20,9 procent) te opteren 
als ze vandaag van auto zouden 
moeten veranderen. Bij de groep 
van 18 tot 34 jaar ligt dat cijfer 
nog hoger (34,1 procent). 
Anderzijds – en ook veelzeggend 
– is dat maar liefst 21 procent 
onder hen blijft twijfelen. Heel 
wat mensen weten dus niet 
welke motor ze zouden kiezen, 
wat bewijst dat de keuze niet 
meer zo vanzelfsprekend is als 
vroeger. Die groep van twijfe-
laars omvat meer vrouwen (26,5 
procent) dan mannen (16,1 
procent). Vrouwen zijn boven-
dien minder overtuigd door 
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OVER DE ENQUÊTE
DEZE ENQUÊTE werd in december 
uitgevoerd door Profacts en had 
betrekking op duizend personen 
ouder dan achttien, die een 
representatief staal van de 
Belgische bevolking vormden. In 
dat staal gaf 11 procent van de 
respondenten aan een bedrijfs-
wagen te hebben, terwijl 80 
procent een privéwagen had. 

EVOLUTIE MARKTAANDEEL SOORTEN AANDRIJVING BIJ NIEUWE AUTO’S (IN %)

CNG Diesel Elektrisch Benzine Hybride & plug-inhybride Waterstof Lpg Ik weet het niet

n Volgens een enquête van AutoGids bij een staal van duizend personen blijkt dat de interesse voor (deels) 
elektrische wagens sterk toeneemt: bijna een derde onder hen zou vandaag voor een hybride of elektrische auto 
kiezen mochten ze voor de keuze staan.



elektrische wagens ( 6,5 procent) 
dan mannen (11,2 procent). 

BEDRIJFSWAGEN STUURT
Nog een vaststelling: in het 
verhaal van de hybride en 
elektrische auto nemen 
bedrijfswagens een voortrek-
kersrol. Nog maar 28,3 procent 
van de mensen die op dit 
ogenblik een bedrijfswagen 
hebben, zouden nog voor een 
benzine of diesel kiezen als ze 
dit jaar van auto zouden moeten 
veranderen. Het leeuwendeel 
onder hen (49,2 procent) zou 
voor een alternatieve aandrij-
ving gaan (elektrisch, hybride, 
CNG en andere), terwijl 22,5 
procent het nog niet weet. 
Personen met een privéwagen 
geven aan eerder trouw te 
blijven aan benzine- en 
dieselwagens (48,5 procent). 
Hier zou 33,2 procent voor 
alternatieve motoren gaan en 
zijn er 18,3 procent twijfelaars. 

Tussen de Gewesten onderling 
zien we overigens grote 
verschillen wat de dieselmoto-
ren betreft: 15,7 procent van de 
Walen zou een dieselmotor 

overwegen, tegenover 9,8 
procent van de Vlamingen en 5,7 
procent van de Brusselaars. Die 
resultaten lijken overeen te 
komen met de markt. Toch doen 
ook hybridewagens het goed in 
het zuiden van het land, waar 
het percentage twijfelaars (15,7 
procent) trouwens lager ligt dan 
in Vlaanderen (23,3 procent). De 
keuzestress is het grootst in 
Brussel, waar 27,9 procent van de 
ondervraagden niet weet welke 
motorversie ze zouden kiezen.

Bij de aankoop van een 
nieuwe auto ligt de nadruk 
vooral op veiligheid. Meer dan 
de helft van alle respondenten 
geeft aan optionele rijhulpsys-
temen zoals een adaptieve 
snelheidsregelaar en een 
automatisch remsysteem te 
overwegen. Opties op het gebied 
van autonoom rijden (zoals een 
spoorassistent of een automa-
tisch parkeersysteem) worden in 
37 procent van de gevallen 
genoemd. n
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EEN KWART ÉCHTE KOPERS
ONDANKS DE ONZEKERHEID 
verklaart 23 procent van de 
ondervraagde personen zich 
bereid om in 2020 een andere 
wagen te kopen. Onder hen zou 
14,6 procent een nieuwe wagen 
kopen en 8,4 procent een 
tweedehandswagen. Een kleine 
minderheid geeft zijn wagen op 
om aan carsharing te gaan doen. 
Vooral jongeren tussen 18 en 34, 
mannen, gebruikers van een 
bedrijfswagen en Walen zijn naar 
eigen zeggen meer geneigd om in 
2020 een nieuwe wagen te kopen. 

"ALS U VANDAAG VAN AUTO ZOU MOETEN VERANDEREN, WELKE AANDRIJVING ZOU U DAN KIEZEN?"
LEEFTIJD GESLACHT HEBT U EEN AUTO? GEWEST

GECUMU- 
LEERD

18-34 35-54 55-65+ MAN VROUW
GECUMU- 

LEERD

JA, EEN 
BEDRIJFS-

AUTO

JA, EEN 
PRIVÉ-
AUTO

NEEN, IK 
GEBRUIK 

DEELAUTO'S
NEEN VLAANDEREN BRUSSEL WALLONIË

AANTAL ONDER-
VRAAGDE PERSONEN

1000 281 339 380 501 499 1001 114 800 16 105 624 86 289

BENZINE % 31, 29,4 32,7 33 31,6 32,3 31,9 14,2 36,4 35,8 10,5 33,2 32,4 29,4

HYBRIDE OF 
PLUG-INHYBRIDE

% 20,9 21,7 19,5 21,6 21,8 19,9 20,9 26,0 20,5 31,4 17,8 18,8 16,1 26,1

DIESEL % 11,3 11,2 14,2 8,6 12,2 10,4 11,3 14,1 12,1 5,8 4,5 9,8 5,6 15,7

PUUR ELEKTRISCH % 8,8 12,3 7,4 7,5 11,1 6,5 8,8 11,5 7,6 8,1 15,3 9,2 10,7 7,5

CNG % 2,4 1,9 1,4 3,6 2,7 2 2,4 6,4 2,1 – 1,2 2,0 2,5 2,9

WATERSTOF % 2,2 2,1 0,8 3,5 2,8 1,7 2,2 4,3 1,9 6,9 1,0 2,6 2,1 1,5

LPG % 1 0,3 1,1 1,5 1,5 0,6 1,0 0,6 0,9 – 2,1 0,8 2,4 0,9

IK WEET HET NIET % 21,3 20,8 22,6 20,5 16,1 26,4 21,3 22,4 18,2 11,8 47,3 23,3 27,8 15,6

 

WELKE OPTIES ZOU U BESTELLEN  
ALS U VANDAAG VAN AUTO ZOU MOETEN VERANDEREN?

GECUMULEERD

Aantal ondervraagde personen 1000

Rijhulpsystemen (adaptieve snelheidsregelaar, autonome 
noodremfunctie, voetgangerherkenning, enzovoort)

% 54,1

Opties rond autonoom rijden (spoorassistentie, automatische 
parkeerassistent, fileassistent, enzovoort)

% 37,4

Opties rond connectiviteit (CarPlay, Android Auto, realtime navigatie, 
conciërgediensten, enzovoort)

% 23,1

Opties rond design (velgen, panoramisch dak,  
metaalglanslak, enzovoort)

% 23,1

Comfortopties (lederen interieurbekleding, stoelverwarming, enzovoort) % 34,1

Geen van bovengenoemde % 23,5

"OVERWEEGT U OM UW AUTO (BEDRIJFSWAGEN OF PRIVÉ) IN 2020 TE VERVANGEN?"
LEEFTIJD GESLACHT HEBT U EEN AUTO? GEWEST

GECUMU- 
LEERD

18-34 35-54 55-65+ MAN VROUW
GECUMU- 

LEERD
JA, EEN BE-
DRIJFSAUTO

JA, EEN 
PRIVÉAUTO

VLAANDEREN BRUSSEL WALLONIË

AANTAL ONDERVRAAGDE  
PERSONEN

879 233 301 345 449 430 880 114 800 556 63 259

JA, DOOR EEN NIEUWE  
AUTO

% 14,6 18,2 17,3 9,7 16,02 13,2 14,6 25,0 13,0 11,7 14,6 19,8

JA, DOOR EEN 
TWEEDEHANDSE AUTO

% 8,4 12,5 8,1 6 9,2 7,5 8,4 9,1 8,5 6,7 8 11,6

JA, MAAR IK GA  
AAN CARSHARING DOEN

% 0,3 0,9 0,3 0,5 0,2 0,3 1,8 0,1 0,3 0,4

NEEN % 60,6 54,9 59,0 65,9 59,3 61,9 60,6 55,4 61,5 65,9 58,5 51,6

IK WEET HET  
NOG NIET

% 15,9 13,3 15,1 18,3 14,8 17,0 15,9 8,4 16,7 15,2 18,8 16,4

Elektrische auto's hebben voorlopig maar een beperkt marktaandeel, maar de 
interesse bij het publiek bestaat wel degelijk, zo leren we uit dit onderzoek.

IN HET VERHAAL 
VAN DE HYBRIDE 
BEDRIJFSWAGENS 
NEMEN EEN 
VOORTREKKERSROL.


