
AUTO’S

Kopers kiezen
steeds vaker
voor elektrisch
DeANWBstelt dat 2020het jaar
is vandedoorbraak vande elek-
trische auto voorparticulieren. In
oktoberwaren volledig elektrisch
aangedrevenauto’s goed voor een
aandeel van ruim22% inde totale
verkoop vannieuwepersonen-
wagens.Overheidssteundroeg
daar voor eenbelangrijk deel aan
bij. Particulierenkonden subsi-
die aanvragenals zij een elektri-
sche autokochten. InDuitsland,
Frankrijk enhetVK is sprake van
een inhaalslag.
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. Verkoop van elektri-
sche auto’s helpt fabri-
kanten door de corona-
crisis heen.. In Duitsland, Frankrijk
en het Verenigd Konink-
rijk is sprake van een in-
haalslag.. De groei in het elek-
trische segment is ook
bittere noodzaak: fa-
brikanten moeten meer
stekkerauto’s verkopen
om Europese milieunor-
men te halen.

D
e gekkigheid is er eenbeetje van-
af bij elektrisch rijden. Vorig jaar
moestenduizendenkersverse
Tesla-rijdersnognaar eenhaven-
terrein inAmsterdamomhun
nieuweauto af tehalen, nu zie je

elektrisch aangedrevenauto’s stilletjes opoprit-
ten verschijnen. Er is ook veelmeer keus. Zo ver-
kochtVolkswagen vorigemaand inNederland
bijna 2800 exemplaren van zijnnieuweelektri-
scheparadepaardje ID.3,waarmeeditmodel in
éénklapdemeest verkochte autowerd.

DeANWBstelt dat 2020het jaar is vande
doorbraak vande elektrische auto voorparticu-
lieren. ‘Het zal nog evenduren voor elektrisch
rijden voor ons allemaal bereikbaar is,maarhet
begin is er echt’, zo schreef directeur Frits van
Bruggenonlangs indeANWB-gidsKampioen.

SUBSIDIES STUWEN VERKOOP
Vooral sinds augustus is departiculiere koper
van elektrische auto’s duidelijk zichtbaar. Inok-
toberwaren volledig elektrisch aangedrevenau-
to’s zelfs goed voor eenaandeel van ruim22% in
de totale verkoop vannieuwepersonenwagens.
Overheidssteundroegdaar voor eenbelangrijk
deel aanbij. Particulierenkondeneen subsidie
van€4000 aanvragenals zij een elektrische auto
kochten.Die subsidiepot is nu leeg.

‘Ik verwacht datweover geheel 2020 rondhet-
zelfdemarktaandeel als vorig jaar zullenuitko-
men’, zegtRicoLuman, die als sectoreconoom
van INGdeautomotivesector volgt.Dat klinkt
als stilstand.MaarLumanwijst eropdat vorig
jaar al een enorme stap is gezet van5%naar
14%. Zakelijke rijderswilden toen vooral aanhet
einde vanhet jaar nog snel profiteren vaneen
lagerebijtelling eneenhoger leaseplafond (van
€50.000). Zedokendaardoor opdeTeslaModel
3, die ronddezeprijswerd verkocht.

‘Doordezefiscaal gedreven sprongmaken
wenueenpasopdeplaats’, aldusLuman. ‘Er
iswellicht nog eennieuwekoopimpuls te ver-
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Elektrische
wervelstorm
raast over
Europa
Autokopers kiezen steeds vaker voor een
elektrisch model. Ook grote autolanden
in Europa haken aan. Dit helpt de auto-
industrie in haar race om miljardenboetes te
voorkomen en de crisis het hoofd te bieden.
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wachtendoor een verdere verlaging vanhet
leaseplafondnaar €40.000 vanbegin volgend
jaar, in combinatiemet eennieuwe verhoging
vandebijtelling,maardit zalminder effect heb-
benals vorig jaar.’

INHAALSLAG GROTE AUTOLANDEN
Deprogressie is nuelders zichtbaar, overigens
ookdankzij subsidies. InDuitsland, Frankrijk
enhetVerenigdKoninkrijk is sprake vaneen in-
haalslag. Indeze grote autolandenhadden vol-
ledig elektrisch aangedrevenauto’s inde eerste
negenmaanden van vorig jaar eenmarktaan-
deel vanminderdan2%.Dit jaar is dat inDuits-
landgestegennaar 4,8%, inFrankrijknaar 6%en
inhetVKnaar 5,4%, zoblijkt uit het vorigeweek
uitgebrachteTheEuropeanElectricCarReport
vandeDuitse auto-analistMatthias Schmidt.

Schmidt spreekt van een ‘elektrische cycloon’
die overEuropawaait. InWest-Europawist de
auto-industrie in september ruim90.000 elek-
trische auto’s te verkopen,waarmee eenmarkt-
aandeel van7,6%werdbereikt.De cijfers zijn
noghoger als je zogenoemdeplug-inhybrides
meetelt. Dit zijn auto’s die over een verbran-
dingsmotor beschikkenénopeen volle batterij
enkele tientallenkilometers elektrischkunnen
afleggen.De verkoop vandeze auto’s zit even-
eens inde lift, ook inNederland.

De elektrischeopmars is eenbelangrijke op-
steker voorde auto-industrie.Doorde corona-
crisis is de verkoop vannieuwepersonenwagens
tot dusvermetbijna 30%gedaald. Autofabrikan-
ten leden inhet tweedekwartaalmiljardenver-
liezendoordat zehun fabriekenmoesten stilleg-
gen vanwege de strengeoverheidsmaatregelen
omhet coronavirusdekop in tedrukken.Nu
stutten elektrische auto’s de verkoopéndeom-
zet doorhunhogere gemiddelde verkoopprijs.

De groei inhet elektrische segment is ookbit-
terenoodzaak. Fabrikantenmoetenmeer stek-
kerauto’s verkopenomEuropesemilieunormen
tehalen.DegemiddeldeCO2-uitstoot vannieuw

Overheidssteun draagt
voor een belangrijk deel
bij aan de stijgende
verkoop van elektri-
sche auto’s. FOTO: ROBIN

UTRECHT/ANP

spreekt indit verband van ‘fake-electrics’, omdat
deze auto’s inwerkelijkheid veelmeerCO2 in
de lucht zoudenblazendan volgensde fabrieks-
opgave.Deuitstoot ismeerdan2,5 keerhoger,
zo steldedemilieuorganisatie in september.
Dit komtdoordat eigenaren indepraktijk de
elektrische aandrijvingminder gebruikendan
verondersteld.

Uit onderzoek vannon-profitorganisatie
InternationalCouncil onCleanTransporati-
on (ICCT), in samenwerkingmethetDuitse
Frauenhofer-instituut, blijkt dat hybride auto’s
gemiddeldmaar 37%vanhunkilometers elek-
trisch rijden. Voorbedrijfsauto’s is dat zelfs
slechts 20%, aangezienhunbestuurders veelal
hunbenzine- of dieselkostenkrijgen vergoed.

NIEUW SCHANDAAL
VolgenshetBritse bureauEmissionAnalytics,
gespecialiseerd indata over deuitstoot van voer-
tuigen, broeit er ‘eennieuwschandaal’ omdat
dewerkelijkeuitstoot vanplug-inhybrides zo
sterk afwijkt vande fabrieksopgaven. Endat ter-
wijl fabrikantennogmaar amperhersteld zijn
vanhet dieselschandaal, dat ondermeerVolks-
wagenaande schandpaal nagelde vanwegehet
gebruik van sjoemelsoftware omauto’s er bij
emissietestenbeter te latenuitkomen.

Automarktvolger Schmidt verwacht datBrus-
sel dekomende jarenhetnieuweuitstootpro-
bleemgaat aanpakken.Hij stelt dat fabrikanten
ook zelf verantwoordelijkheidkunnennemen.
Zoprobeert BMWvia een spelvariant eigenaren
vanplug-inhybrides te stimulerenom inbin-
nenstedenalleenopde elektromotor te rijden.

Volgens ING-econoomLuman isde stijgende
verkoop vanhybride-modellen een tijdelijk fe-
nomeen. ‘Fabrikantendienogweinig stappen
haddengezet ophet elektrische vlak zettendaar
nu via aanpassing vanbestaandemodellenop
in.Maar volledig elektrischgaat nu snel vooruit
enwordt betaalbaarder,wat dit naar verhouding
steeds aantrekkelijkermaakt.’

Duitsland leidt de dans
Aantal verkochte stekkerauto's (2020, t/m september)
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Elektrische auto's in de lift
Marktaandeel van stekkerauto's in totale Nederlandse verkoop in 2020 (in %)
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Renault Zoe streeft Testa Model 3 voorbij
Verkoop elektrische modellen in West-Europa (in %)
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“
‘Volledig
elektrisch
wordt betaal-
baarder’
Rico Luman
ING-econoom

verkochtepersonenwagensmoet in 2021om-
laag zijn gebrachtnaar 95 gramper kilometer,
anders dreigener zwareboetes.Die opdracht
leekbegindit jaar eenhels karwei.HetBritse
adviesbureauPAConsulting, dat ook autofabri-
kantenals klant heeft, becijferdedat de indus-
trie €14,5mrdaanboetes kon verwachten, als
zij zichnietmeer zou inspannenomelektrische
auto’s te verkopen.

Voordebepaling vandegemiddeldeuitstoot
is een ingewikkeld rekensysteemopgetuigd.
Autofabrikantenkunnendaarbij ondermeer
auto’s die veelCO2uitstoten, compenseren
met zuinige voertuigen. Zekrijgendaarbij zoge-
noemde super credits voorwagensdieminder
dan50gramper kilometer uitstoten.Die auto’s
tellendit jaar tweekeermee. Er is dus een sterke
stimulansomveel elektrisch aangedrevenau-
to’s te verkopen, evenals plug-inhybrides.

DeEuropesemilieuorganisatie Transport &
Environment (T&E) steldeonlangs in een rap-
port dat fabrikantenhardopweg zijn omaan
denormen te voldoen. Inde eerstehelft vandit
jaar is deuitstoot teruggebrachtnaar gemiddeld
111gramtegen122gram in2019. PSA (Peugeot,
CitroënenOpel), Volvo enBMWvoldoen vol-
gensT&Eal aandenormen.Renault,Nissan,
Toyota,Mazda enFordkwamen indebuurt,
terwijl Volkswagennog eengrote sprongkan
makendoorde introductie van zijn ID.3-model
in september.

PERVERSE EFFECTEN
De raceommiljardenboetes te vermijden, heeft
echter ookperverse effecten gecreëerd. Zo vol-
doet FiatChrysler aandenormendoor vanTesla
super credits te kopen. Volkswagenheeft on-
langs een soortgelijk verbondgeslotenmethet
Chinese SAIC, dat inEuropa elektrischeMG’s
opdemarkt heeft gebracht.

De autoproducentenkunnenbovendienhun
gemiddeldeuitstoot ermooier uit laten zien
door veel plug-inhybrides te verkopen. T&E
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