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Rapport:  WAGENPARK 2018 (gegevens 2017) van de federale ICDO-leden 

 

INLEIDING 

Dit rapport beoogt een algemeen overzicht van het wagenpark en de evolutie ervan weer te geven. Het betreft hier het wagenpark van de ICDO-leden1 

en dat met betrekking tot de gegevens voor het jaar 2017. 

 

Het eerste rapport omtrent het wagenpark (gegevens 2013), dat in 2014 verscheen, alsook het tweede (gegevens 2015) waren gebaseerd op 

gegevensverzameling in het kader van de omzendbrief 307quinquies en het programma MVOverheid (2012). 

 

In mei 2017 werd een nieuwe omzendbrief 307sexies2 gepubliceerd. Deze omzendbrief legt voor de personenvoertuigen (categorie M1) een aantal 

duidelijk omschreven milieucriteria vast: 

- Voorschriften voor de aanschaf van elektrische, hybride of CNG-wagens 

- alsook minimum Ecoscore-eisen 

 

 
 

                                                           
1 Voor alle duidelijkheid, dit overzicht gaat niet over alle federale instellingen. Enkel gegevens betreffende het wagenpark van federale en programmatorische overheidsdiensten die deel 

uit maken van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) worden in dit rapport opgenomen, voor zover deze voldoende gegevens meegedeeld hebben. 
2 Aanschaffen van personenvoertuigen bestemd voor de Staatsdiensten en sommige instellingen van openbaar nut. Link: 
https://gidsvoorduurzameaankopen.be/sites/default/files/content/download/files/20170511_307sexies.pdf  

mailto:contact@fido.fed.be
http://www.icdo.be/
https://gidsvoorduurzameaankopen.be/sites/default/files/content/download/files/20170511_307sexies.pdf
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Gegevensinzameling 
 

Volgende federale ICDO-leden leverden de gegevens voor het jaar 2017 aan: 

- De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FOD MOB) 

- De federale overheidsdienst Kanselarij (FOD KANS) 

- De federale overheidsdienst Financiën (FOD FIN) 

- De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SoZe) 

- De federale overheidsdienst Justitie (FOD JUS) 

- De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD BiZa)  

- De federale overheidsdienst Buitenlandse zaken (FOD BuZa - – het betreft een gedeelte van het wagenpark- 

- De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) 

- De programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO)3 

- De federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD ECO) 

- De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) 

- De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WERK) 

- De federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning4 (FOD BOSA)- het betreft een gedeelte van het wagenpark met beperkte gegevens 
 

Van volgende ICDO-leden werden geen of onvoldoende gegevens ontvangen: 

- Het Ministerie van Defensie 
 

 

 

 

 
 
 
                                                           
3 De ingediende gegevens van de overheidsdienst Wetenschapsbeleid betreffen enkel nog deze van het hoofdkantoor (en niet meer deze van de wetenschappelijke 
instellingen). 
4 In 2017 werden de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O), de FOD Budget en Beheerscontrole (FOD B&B) en Fedict geïntegreerd in één entiteit : De federale 
overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) 

mailto:contact@fido.fed.be
http://www.icdo.be/
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Korte toelichting bij de eisen van de omzendbrief 307sexies (21 april 2017) 
 

Op 11 mei 2017 werd de nieuwe omzendbrief 307 sexies gepubliceerd. 
 
De omzendbrief meldt onder meer dat: 
- Het cruciaal is dat het federaal voertuigenpark, de komende jaren, drastisch ‘vergroent’. Daarom geeft de huidige Regering voor nieuwe 
dienstvoertuigen de voorkeur aan elektrische, hybride of CNG -wagens. 
 
- Meer specifiek omschrijft de omzendbrief  

Voor diensten met een wagenpark < 20 voertuigen :  
Diensten zullen de aankoop van elektrische, hybride of CNG in de mate van het mogelijke stimuleren. Zij zullen erop waken dat bij de gunning 
extra aandacht wordt gevestigd op de milieucriteria. 
 
Voor diensten met een wagenpark ≥ 20 voertuigen: 
Het budget voor de aankoop van nieuwe voertuigen dient als het volgt te worden heroriënteerd: 

Minstens 5% van alle aangekochte of geleasde wagens is van het type elektrisch, hybride of CNG 
en 
Minstens 10 % van alle aangekochte of geleasde wagens heeft een ecoscore > 75 (hierbij horen ook de elektrische, hybride en CNG voertuigen) 

Elk jaar na het in werking treden van deze omzendbrief moeten deze percentages met 5 % verhoogd worden (d.w.z. bv jaar 0 = 5%, jaar +1 = 
10%, jaar +2 = 15% ,… 
 
Dit aankoopbeleid moet worden aangehouden tot 

- Minstens 25 % van het wagenpark van de betrokkendienst bestaat uit wagens van het type elektrisch, hybride of CNG 
en 

- Minstens 25% van het wagenpark van de betrokken dienst bestaat uit wagens met een ecoscore > 75 

 
Hierbij wordt onderstreept dat dit rapport over de gegevens van 2017 gaat en dat eind 2017 de nieuwe omzendbrief een half jaar van toepassing was. 

mailto:contact@fido.fed.be
http://www.icdo.be/
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1. PERSONENVOERTUIGEN 
1a. Totaal aantal personenvoertuigen in 2017 
 
Het totaal aantal personenvoertuigen per federale en programmatorische overheidsdienst wordt in onderstaande tabel weergegeven. 
De cirkelgrafiek geeft het aandeel van elke dienst weer. 
 
 

 2017 

AANTAL AANDEEL 

FOD Financiën 389 37,3% 

FOD Justitie5 228 21,8% 

FOD Mobiliteit 128 12,3% 

FOD Binnenlandse Zaken 124 11,9% 

FOD Economie 73 7,0% 

FOD Volksgezondheid 50 4,8% 

FOD Buitenlandse Zaken6 16 (gedeeltelijke 

data) 
1,5% 

FOD Werkgelegenheid 14 1,3% 

FOD Beleid & Ondersteuning 3 (gedeeltelijke 

data) 
0,3% 

POD Wetenschapsbeleid 7 0,7% 

FOD Sociale Zekerheid 5 0,5% 

FOD Kanselarij 4 0,4% 

POD Maatschappelijke 
Integratie 

3 0,3% 

TOTAAL 1044  

 

                                                           
5 De vloot personenvoertuigen bij FOD Justitie bestaat uit 66 voertuigen van de dienst OJ-RO (Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie) , 6 van de Kansspelcommissie, 28 van de 
Centrale Dienst van de Regie van de Gevangenisarbeid, 17 van de Centrale Administratie, 4 van de ‘Tutelles de la Direction générale Législation’, 16 van de het Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en Criminologie, 3 van het Belgisch Staatsblad en 79 behorende aan de directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) 
6 Het wagenpark van FOD Buitenlandse Zaken betreft geen volledig wagenpark maar gedeeltelijke data, namelijk gegevens m.b.t. hoofdkantoor van Brussel 

mailto:contact@fido.fed.be
http://www.icdo.be/
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De overheidsdienst Financiën telt het hoogste aantal personenwagens (389), gevolgd door de overheidsdienst Justitie (228). De overheidsdiensten 
Mobiliteit (128) en Binnenlandse Zaken (124) sluiten het rijtje ‘meer dan 100 personenwagens’ af. Het aandeel van deze vier diensten bedraagt bijna 
84% van totaal aantal personenvoertuigen binnen de ICDO-groep. 
De rangschikking tussen 100 en tenminste 20 personenvoertuigen wordt ingenomen door de diensten Economie (73 voertuigen) en Volksgezondheid (50 
voertuigen). 
 
De zeven andere instellingen hebben gemeld dat ze, eind 2017, over minder dan 20 voertuigen beschikten. 
 

Evolutie van het totaal aantal personenvoertuigen per FOD en POD : 

 
 
Het in kaart brengen van de evolutie van het aantal personenvoertuigen, leidt tot volgende vaststellingen:  

- De overheidsdienst Financiën beschikt in 2017 over 103 wagens minder dan in 2013 (daling van 21%). Het terugdringen van het totaal aantal 
wagens is zowel in 2015 als in 2017 merkbaar. 

- De dienst Mobiliteit kende een daling (in 2015) van 13% of 19 wagens. In 2017 liggen de cijfers in de lijn van 2015. 

mailto:contact@fido.fed.be
http://www.icdo.be/
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- De cijfers bij de diensten Binnenlandse Zaken, Economie en Volksgezondheid blijven eerder status-quo  
- Een andere opmerkelijke daler is de dienst Sociale Zekerheid: in 2017 zijn er nog 5 wagens. En dat terwijl, in 2013, de vloot nog 13 wagens telde. 

Dus meer dan een halvering. 
- Bij de overheidsdienst Justitie is er in 2017 een stijging in aantal personenvoertuigen 

 

1b. Technologie/brandstoftype 

Dit onderdeel handelt over de verschillende typen van voertuigen in functie van motortechnologie / brandstoftype. Dit is één van de criteria waar ook in 
de omzendbrief 307sexies naar verwezen wordt.  
Om de transitie naar een groener wagenpark te verwezenlijken dient de overheid bij de aankoop of leasing van nieuwe voertuigen meer in te zetten op 
elektrische, (plug-in) hybride en aardgas- type voertuigen 
 

Algemeen overzicht:  

Een opdeling voor het totale wagenpark 2017 per technologie- en brandstoftype: 

De totale vloot aan personenwagens omvat  

- 1005 wagens (of 96,3 %) van het klassieke type: verbranding met benzine  

of diesel als brandstof 

- 38 wagens (of 3,6 %) van het ‘alternatieve’7- type 

- 1 wagen (of 0,1%) met biofuel als brandstof 

 

 

                                                           
7 Onder alternatief dient te worden verstaan: de hybride voertuigen (HEV) zowel op benzine als op diesel, de plug-in hybride voertuigen (PHEV) zowel op benzine als op 

diesel, Elektrische voertuigen met range-extender (EV+RE), zuivere elektrische voertuigen (BEV) 

Technologie/Brandstoftype Tot. # wagens Aandeel

Verbranding (benzine) 382 36,6%

Verbranding (diesel) 623 59,7%

Verbranding (CNG) 3 0,3%

Verbranding (biofuel>5,75) 1 0,1%

Hybride (benzine) 30 2,9%

Hybride (diesel) 0 0,0%

Hybride (benzine hybride PHEV) 3 0,3%

Hybride (diesel hybride PHEV) 0 0,0%

Batterij (elektriciteit) 2 0,2%

Blanco 0 0,0%

Totaal 1044 100,0%

Aandeel 'elektrische, hybride en CNG' 

vs totaal (zonder verbranding (biofuel) 3,6%

mailto:contact@fido.fed.be
http://www.icdo.be/
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Een grafische voorstelling van de evolutie sinds 2013 levert volgende 

algemene vaststellingen op 

- Er zijn geen blanco8-gegevens meer in 2017 d.w.z. voor elk 

gerapporteerd voertuig werd een type motor en brandstof 

opgegeven.  

- Het aandeel van klassieke verbrandingsmotoren met diesel als 

brandstof, maakt 60 % uit van het wagenpark. Dit aandeel neemt 

sinds 2013 lichtjes af9. 

- Er is een stijging van het aandeel ‘elektrisch, hybride en CNG’-

voertuigen alsook van het aandeel klassieke 

verbrandingsmotoren met benzine als brandstof. Het betreft 

lichte stijgingen. 

- Naast de hierboven vermeldde categorieën, is er voor het eerst 

ook nog een aandeel verbrandingsmotor met biofuel.  

 

 
  

                                                           
8 Onder blanco gegevens wordt verstaan dat er voor een wagen geen motortechnologie/brandstoftype door de rapporteur werd opgegeven. 
9 Hier dient de aandacht worden gevestigd op het feit dat in 2017 de wagens van de wetenschappelijke instellingen en een deel van de wagens van FOD BOSA niet 

werden openomen. Aangezien dit veelal diesel-wagens betrof, beïnvloed dit licht de scores. 

mailto:contact@fido.fed.be
http://www.icdo.be/
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Overzicht technologie/brandstoftype per FOD en POD 
 

Technologie/Brandstoftype FOD FIN FOD JUS FOD MOB FOD BiZa FOD ECO FOD VVVL FOD BuZA FOD WERK BELSPO FOD SoZe FOD Kans POD MI FOD BOSA

Verbranding (benzine) 306 16 16 14 6 20 2 1 0 1 0 0 0

Verbranding (diesel) 83 212 98 106 61 22 14 12 7 0 3 2 3

Verbranding (CNG) 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Verbranding (biofuel>5,75) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Hybride (benzine) 0 0 12 4 5 6 0 0 0 3 0 0 0

Hybride (diesel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hybride (benzine hybride PHEV) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

Hybride (diesel hybride PHEV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Batterij (elektriciteit) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 389 228 128 124 73 50 16 14 7 5 4 3 3

Aandeel 'elektrische, hybride en 

CNG' vs totaal (zonder 

verbranding (biofuel) 0,0% 0,0% 10,9% 3,2% 8,2% 14,0% 0,0% 7,1% 0,0% 80,0% 25,0% 33,3% 0,0%  
 
De hierboven weergegeven tabel toont aan dat eind 2017 

- in het wagenpark van de overheidsdienst Financiën : 306 van de 381 wagens van het type klassieke benzinevoertuigen zijn.  
- De FOD Financiën is de enige overheidsdienst waar binnen de klassieke verbranding (benzine/diesel) groep er een beduidend groter deel (79%) 

aan benzinevoertuigen is versus diesel. Bij de FOD Volksgezondheid is er bijna een status quo tussen de twee brandstoffen. Bij de meeste 
andere diensten is het aandeel klassieke dieselvoertuigen groter dan het aandeel benzine. 

 
- Onder de categorie ‘type elektrisch, hybride en CNG’ stellen we volgende verdeling vast : Het zijn vooral de hybride voertuigen met benzine (HEV) 

die grootste groep (2,9%) van alternatieve voertuigen vormen, gevolgd door verbrandingsmotoren die CNG benutten (0,3%) , dan de plug-in 
hybrides met benzine (PHEV) alsook de zuivere elektrische voertuigen (BEV). Alhoewel de omzendbrief geen specifieke eisen oplegt 
betreffende voertuigen een verbrandingsmotor met biofuel (bio-ethanol), melden we hier dat de dienst Volksgezondheid als enige een 
dergelijk voertuig in haar wagenpark heeft.  

- 8 op 12 deelnemende overheidsdiensten beschikken over één of meer ‘elektrisch,hybride of CNG’-voertuigen . De twee diensten met het 
grootste aandeel in personenwagens (FOD Financiën en FOD Justitie) ontbreken in dit rijtje10. 
 

                                                           
10 De FOD FIN beschikte sinds 2014 over één hybride benzine voertuig maar deze werd in de loop van 2017 terug afgestaan aan de leasingmaatschappij.) 

mailto:contact@fido.fed.be
http://www.icdo.be/


 

 
 

  ICDO-secretariaat – Hertogstraat 4 – 1000 Brussel 
         Tel. 02 501 04 62 - contact@fido.fed.be – www.icdo.be 

 

P
ag

e
9

 

- Een aantal diensten met een kleine wagenvloot11 (< 20 wagens) scoren op het vlak van het aandeel alternatieve voertuigen goed: 
▪ FOD Sociale Zekerheid : 80 % (4 op 5 wagens alternatief) 
▪ POD MI : 33% (1 op 3 alternatief) 
▪ FOD KANS : 25 % (1 op 4 alternatief) 

- De diensten met een middelmatige vloot (tss 20 en 100 wagens): 
▪ Bij FOD Volksgezondheid zijn 7 op 50 wagens (14%) van het type ‘elektrisch, hybride en CNG’ en zien we ook het meest 
gediversifieerd pakket in soort technologie/brandstof. 
▪ 6 op 73 wagens (8%) bij FOD Economie zijn van het type ‘elektrisch, hybride of CNG’ 

- Bij de diensten met een groot wagenpark (> 100): 
▪ 14 van de 128 wagens (11%) bij FOD mobiliteit zijn van het type ‘elektrisch, hybride of CNG’’ 
▪ Bij FOD Binnenlandse zaken zijn 4 van de 124 (3%) van het type ‘elektrisch, hybride of CNG’ 

 

Evolutie aandeel ‘elektrisch, hybride en CNG’-voertuigen versus totale vloot per rapporterende overheidsdienst 

 

                                                           
11 Aangezien het wagenpark van FOD Buitenlandse Zaken niet volledig is, is het moeilijk uit te maken of zij tot welke categorie zij behoren 

< 20 voertuigen ≥ 20 voertuigen 

mailto:contact@fido.fed.be
http://www.icdo.be/


 

 
 

  ICDO-secretariaat – Hertogstraat 4 – 1000 Brussel 
         Tel. 02 501 04 62 - contact@fido.fed.be – www.icdo.be 

 

P
ag

e
1

0
 

De staafjes in bovenstaande grafiek geven, per overheidsdienst, het aandeel ‘elektrische, hybride en CNG’-voertuigen weer. En dat voor de jaren 2015 en 
2017. Op de abcis staan links de diensten met een laag voertuigenpark en rechts deze met hoogst aantal voertuigen. De dienst Buitenlandse Zaken heeft 
maar een gedeeltelijke rapportage ingediend (16 voertuigen). Er is geen kennis van het totaal aantal wagens bij FOD Buitenlandse Zaken dus is er geen 
zicht of de dienst, in de toekomst, dient te voldoen aan het streefcijfer van een aandeel van 25% binnen de totale vloot. 

Bij diensten die de verplichting hebben ( ≥ 20 voertuigen) om het streefcijfer van 25 % te halen, merken we dat er een opklimmende trend is bij de 
overheidsdiensten Volksgezondheid, Economie, Binnenlandse Zaken en Mobiliteit. Bij de diensten Justitie en Financiën staat de teller op nul. 

Bij drie overheidsdiensten met minder dan zes voertuigen (POD MI, Kanselarij en Sociale Zekerheid), zien we dat 1 op 3 (POD MI) / 1 op 4 (KANS) en 4 op 
5 (FOd SoZe) voertuigen van het type ‘elektrisch, hybride of CNG zijn’. 

Focus op de nieuw aangekochte of geleasede wagens 

Voor diensten met een wagenpark ≥ 20 voertuigen, bepaalt de omzendbrief 307sexies (BS 11.05.2017) specifieke eisen bij de aankoop of 
leasing van nieuwe voertuigen :  

Minstens 5% van alle aangekochte of geleasde wagens is van het type elektrisch, hybride of CNG 
en 
Minstens 10 % van alle aangekochte of geleasde wagens heeft een ecoscore > 75 (hierbij horen ook de elektrische, hybride en CNG voertuigen) 
 
Bovendien dient elk jaar na de inwerkingtreding van de omzendbrief de hierboven vermeldde % met 5 % verhoogd te worden. 

 

Er dient hier opgemerkt te worden dat de omzendbrief 307 sexies op 11 mei 2017 gepubliceerd werd. De gegevens, voor dit rapport, worden 
per jaar verzamelt en niet per dag of maand. Of de aankoop van nieuwe aangekochte of nieuw geleasede voertuigen plaatsvond voor of na 
het in werking treden van de omzendbrief307sexies kan niet uit de gegevens opgemaakt worden. De hieronder aangegeven tabel kan dan 
ook niet strikt aftoetsen worden aan de eisen van de omzendbrief wordt voldaan. Maar ze kunnen wel een trend of richting aangeven.  

 

mailto:contact@fido.fed.be
http://www.icdo.be/


 

 
 

  ICDO-secretariaat – Hertogstraat 4 – 1000 Brussel 
         Tel. 02 501 04 62 - contact@fido.fed.be – www.icdo.be 

 

P
ag

e
1

1
 

?

FOD FIN FOD JUS FOD MOB FOD BiZa FOD Eco FOD VVVL FOD BuZa FOD Wer BELSPO FOD SoZe FOD Kans POD MI FOD BOSA Tot

Totaal nieuw 

aangekocht of geleased
8 18 7 7 7 7 0 2 1 0 0 0 0 57

Elektrisch, hybride of 

CNG
0 0 6 1 0 2 - 0 0 - - - - 9

% (Elektrisch, hybride of 

CNG) vs nieuw
0% 0% 86% 14% 0% 29% - 0% 0% - - - - -

Ecoscore >75 0 0 6 1 0 2 - 0 0 - - - 0 9

% Ecoscore >75 0% 0% 86% 14% 0% 29% - 0% 0% - - - - -

Totaal nieuw 

aangekocht of geleased
4 26 2 6 5 6 2 0 0 3 1 0 0 55

Elektrisch, hybride of 

CNG
0 0 0 1 4 1 0 - - 2 1 - - 9

% (Elektrisch, hybride of 

CNG)
0% 0% 0% 17% 80% 17% 0% - - 67% 100% - - -

Ecoscore >75 0 0 0 0 4 0 0 - - 1 1 - - 6

% Ecoscore >75 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% - - 33% 100% - - -

2016

2017

Tenminste 20 voertuigen in wagenpark/dienst Minder dan  20 voertuigen in wagenpark/dienst

 

In 2016 werden in het totaal 57 nieuwe personenvoertuigen aangekocht of geleased :  
 

9 op 57 wagens of 15,8% zijn van het type ‘elektrisch, hybride of CNG’ De 9 wagens zijn allemaal hybride-modellen. 
7 van de 13 deelnemende overheidsdiensten kochten/leaseden nieuwe wagens. Drie daarvan (FOD MOB, FOD BiZa en FOD VVVL) kozen voor de 
hybride-modellen. 
 

9 van de 57 wagens hebben een Ecoscore hoger dan 75. Het betreft de negen hybride voertuigen 
 
In 2017, werden in het totaal 55 nieuwe personenvoertuigen aangekocht of geleased. 

 
9 op 55 wagens of 16,4% zijn van het type ‘elektrisch, hybride of CNG’ Maar dit keer vinden omvat de aanschaf meer variatie: 1 CNG, 6 hybrides, 1 
plug-in hybride en 1 elektrisch model terug.  
9 van de 13 deelnemende overheidsdiensten kochten/leaseden nieuwe wagens. Vijf daarvan(FOD BiZa, FOD Eco, FOD VVVL, FOD SoZe en FOD 
Kans) kozen voor een ‘elektrisch, hybride of CNG’-model.  

 

6 van de 55 wagens hebben een Ecoscore hoger dan 75 bedraagt. Het zijn de elektrische , de CNG, de plug-in hybride en 3 hybrides die een 
ecosore >75. De 3 andere aangekochte/geleasede hybrides hebben een respectievelijk ecoscore van 68, 70 en 73. 

mailto:contact@fido.fed.be
http://www.icdo.be/
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 Algemene conclusie m.b.t. aanschaf van nieuwe voertuigen in 2016/2017: 
Binnen de groep wagenpark ≥ 20 voertuigen zijn er vier overheidsdiensten die in 2016 en/of 2017 kozen voor ‘elektrische, hybride of CNG-
wagens’ en/of Ecoscore > 75. Binnen die vier diensten is het aantal aanschafte ‘alternatieve wagens’ sterk verschillend. De overheidsdiensten 
FOD Financiën en FOD Justitie, de diensten met het grootste aantal wagens binnen de groep, hebben geen alternatieve voertuigen aangeschaft. 
 
In vergelijking met 2015 en 2014 (waarbij respectievelijk 6 en 2 ‘groene’ wagens werden aangekocht), stijgt wel het aantal ‘elektrische, hybride 
en CNG-wagens. 

 
De grafieken hieronder geven voor de nieuw aangeschafte personenwagens het aantal wagen per technologie/brandstof-type weer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2016/2017 werden er 57/55 nieuwe wagens aangeschaft, waarvan telkens 9 ‘elektrische, hybride of CNG’-modellen. Maar in het jaar 2017 werd er 
meer gediversifieerd binnen de groep ‘elektrisch, hybride en CNG’. 
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1f. Ecoscore 

 

Overzicht Ecoscore voor voertuigen met een 
verbrandingsmotor en diesel als brandstof. 
 
Het merendeel van de personenvoertuigen (623 wagens of bijna 60% 
van de ganse vloot) zijn uitgerust met een diesel-verbrandingsmotor. 
 
De grafiek illustreert het aantal voertuigen per Ecoscore- groep 
Rekening houdend dat voor 115 wagens geen Ecoscore werd 
opgegeven12, heeft een meerderheid aan dieselwagens een Ecoscore 
tussen 51 en 65  
 
De 9 wagens met een Ecoscore > 75 zijn terug te vinden in de vloot 
van FOD MOB en FOD VVVL. 
 
De gemiddelde Ecoscore in 2017 voor deze groep bedraagt 58  

                                                           
12 Het ontbreken van de ecoscore kwam vooral voor bij FOD Justitie 

Definitie ecoscore (Bron: www.ecoscore.be ) 

De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen. Deze score geeft met andere woorden een indicatie van de globale milieuvriendelijkheid van een 

voertuig. Hiervoor worden verschillende schade-effecten mee in rekening gebracht: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten & effecten op 

ecosystemen) en geluidshinder. De toegepaste milieuevaluatie laat toe deze verschillende effecten te combineren in één enkele indicator. De 

werkwijze die hiervoor gehanteerd wordt, is de well-to-wheel benadering. Hierbij worden zowel tank-to-wheel (uitlaatemissies door rijden met 

voertuig) als well-to-tank emissies (uitstoot door productie en distributie van de brandstof (benzine, diesel, LPG, elektriciteit, etc.)) in rekening 

gebracht.  Deze werkwijze biedt het voordeel dat voertuigen met verschillende technologieën en verschillende brandstoffen op eenzelfde basis met 

elkaar vergeleken kunnen worden. De emissies die gepaard gaan met de productie van het voertuig en met de recyclage of verwerking na het gebruik, 

worden niet in rekening gebracht. 

De ecoscore wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100: hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker het voertuig. 

mailto:contact@fido.fed.be
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Overzicht Ecoscore voor voertuigen met een verbrandingsmotor en benzine als brandstof. 
 
Wat de 381 benzinewagens betreft, zijn er slechts 5 waarvan geen 
Ecoscore gerapporteerd werd. 
 
Het merendeel van deze wagens heeft een Ecoscore tussen 66 en 75. 
 
Hier geen wagens met een Ecoscore hoger dan 75. 
 
De gemiddelde Ecoscore in 2017 voor deze groep bedraagt 68 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

TER VERGELIJKING : De gemiddelde ecoscore voor het Belgisch wagenpark volgens studie VUB – rapport 2017 (data 2016) 

Nieuw ingeschreven voertuigen :  Benzine : Ecoscore = 70,9 

     Diesel : Ecoscore = 64,0 

Heringeschreven voertuigen :  Benzine: Ecoscore = 65,4 

     Diesel : Ecoscore = 54,6 
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Overzicht Ecoscore voor hybride voertuigen en benzine als brandstof. 
 
Voor alle 30 hybride benzine voertuigen zijn de Ecoscore gekend en het 
merendeel heeft hier een score > 75. 
 
De gemiddelde Ecoscore in 2017 voor deze groep bedraagt 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht Ecoscore voor verbrandingsvoertuigen en CNG als 
brandstof. 
 

 
De vloot telt 3 voertuigen met een verbrandingsmotor werkend op CNG; Ook 
hier zijn hoge Ecoscore van toepassing 
 
De gemiddelde Ecoscore in 2017 voor deze groep bedraagt 74 
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Overzicht Ecoscore voor Plug-in hybride en benzine als brandstof. 
 
De vloot telt 3 voertuigen met zeer hoge Ecoscore. 
 
De gemiddelde Ecoscore in 2017 voor deze groep bedraagt 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht Ecoscore voor zuivere elektrische 
voertuigen 

 
 
De vloot telt 2 voertuigen met zeer hoogste Ecoscores van de ganse vloot 
 
De gemiddelde Ecoscore in 2017 voor deze groep bedraagt 87 
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Overzicht Ecoscore voor verbrandingsvoertuigen en biofuel als 
brandstof. 
 
De vloot telt 1 wagen die biofuel als brandstof verbrandt.  
 
De Ecoscore in 2017 voor dit voertuig bedraagt 72 
 
 
 
 
 
 
 
De gemiddelde Ecoscore per type brandstof/technologie voor de ganse vloot13 

  

                                                           
13 Met de ganse vloot wordt hier bedoeld 1044 voertuigen min 120 voertuigen (waarvan geen Ecoscore opgegeven).  
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