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Laad je op voor de vergroening 
van je wagenpark



Bond Beter Leefmilieu?

● Netwerkorganisatie van duurzaam Vlaanderen
○ Krachten bundelen van burgers, beleidsmakers, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties

● Onze gedurfde ambitie:
○ In 2050 leeft iedereen in Vlaanderen goed en gezond, zonder te 

wegen op onze planeet

● We zetten in op verschillende maatschappelijke transities:
○ hernieuwbare energie

○ plantaardige voeding

○ duurzame landbouw

○ circulaire economie

○ emissievrije mobiliteit



Laad je op voor de vergroening 
van je wagenpark

Inspiratiedag duurzame 
bedrijfsmobiliteit

Noodzaak aan 

emissieloze bedrijfswagens



2 op de 3 van de nieuw 
verkochte personenwagens 

is een bedrijfswagen 



Elektrificatie bedrijfswagenpark

● Halveert de CO2-uitstoot van het Belgische 

bedrijfswagenpark tegen 2030

● Zorgt voor een betere luchtkwaliteit in onze steden

● Einde van de subsidiëring van vervuilende wagens 

(inclusief plug-inhybrides) 

● Einde van het tijdperk van de verbrandingsmotor



Elektrificatie bedrijfswagenpark

Invoering elektrische bedrijfswagens vergemakkelijkt de 

overstap naar een elektrisch voertuig voor wie geen 

bedrijfswagen heeft. 



Elektrificatie bedrijfswagenpark

● Snellere beschikbaarheid op de tweedehandsmarkt 

● Zo voor een groter aanbod van betaalbare modellen

● Aankoop ook voor privépersonen gemakkelijker wordt



Geen tijd om te wachten 
op elektrische doorbraak 



Het momentum was gisteren

● In de realiteit enkel doorbraak in de landen die ze ook 

actief promoten en fiscaal begunstigen

● Technologie onderhevig aan vele vooroordelen over 

rijbereik en aankoopprijs



Het momentum was gisteren

● Vanaf 2026 enkel elektrische bedrijfswagens fiscaal 

aftrekbaar

● Onmiddellijke afschaffing van de tankkaart, in het 

bijzonder voor plug-inhybrides

● Versterken van ons energienet zodat laaddiensten 

alom aanwezig zijn



Laad je op voor de vergroening 
van je wagenpark

Inspiratiedag duurzame 
bedrijfsmobiliteit

Waterstof



Waterstof

Is géén optie voor wegtransport

● Duur

● Weinig efficiënt

● Beperkte oplage

● Elektrisch komt tegemoet aan de vraag



Contacteer ons

Erwin Cornelis

Beleidsexpert energie

02 282 17 39
erwin.cornelis@bblv.be 

Marie Desrousseaux

Beleidsexpert mobiliteit

02 282 19 44
marie.desrousseaux@bblv.be 
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