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A 
 

AGGREGATEN 
 

Website 

 

https://www.aggregaat.info/aggregaat/wat-is-een-aggregaat/ 

 

Wat is een aggregaat? 

 

Een aggregaat is een generator die elektriciteit produceert. Door middel van een 

verbrandingsmotor wordt fossiele brandstof (benzine of diesel) omgezet in 

stroom. De werking van een aggregaat is te vergelijken met de motor van een 

auto 

Wanneer gebruikt u een aggregaat? 

 

Aggregaten worden gebruikt op het moment dat er geen of niet voldoende 

elektrisch vermogen beschikbaar is. Stelt u zich voor dat u bijvoorbeeld een 

evenement organiseert op een terrein waar licht, geluid of koeling nodig is zonder 

dat er een adequate aansluiting op het lichtnet voorhanden is. Maar ook op 

plaatsen waar een continue beschikbaarheid van energie een vereiste is, zoals in 

ziekenhuizen. In beide gevallen is een aggregaat onmisbaar om de situatie van 

stroom te voorzien. 

Stroomstoring en calamiteiten 

 

Andere omstandigheden waarin een stroomgenerator handig is, zijn 

stroomstoringen of als back-up om goed te kunnen anticiperen op calamiteiten. Bij 

stroomuitval of netspanningsuitval moet u toch snel kunnen beschikken over 

elektriciteit? Met een aggregaat kunt u heel gemakkelijk zelf elektriciteit 

opwekken. 

Noodaggregaat en gewone aggregaat 

 

De ‘noodaggregaat’ of ‘noodgenerator’ werkt op diesel en schakelt automatisch aan 

wanneer de elektriciteit uitvalt. Een noodaggregaat heeft veel vermogen en 

schakelt zichzelf weer uit zodra er opnieuw elektriciteit is via het net. Daarnaast 

zijn er ook ‘gewone aggregaten’ of generatoren. Deze werken op benzine of diesel 

en kunt u zelf handmatig opstarten. 

https://www.aggregaat.info/aggregaat/wat-is-een-aggregaat/
https://www.aggregaat.info/aggregaat/wat-is-een-aggregaat/
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Goed voorbereid 

 

Indien u altijd voorbereid wilt zijn op calamiteiten, kunt u een aggregaat kopen 

zodat u deze in huis heeft zodra zich een stroomstoring voordoet. Een aggregaat 

huren is natuurlijk ook een goede oplossing. 

Aggregaat huren? 

 

Een aggregaat huren is de meest eenvoudige manier om stroom te realiseren op 

plekken waar het normaal gesproken niet is. Om tijdens uw evenement zeker te 

zijn van een adequate stroomvoorziening zonder het net te zwaar te belasten. Om 

muziek en licht te verkrijgen in uw partytent. Of om u uit de brand te helpen bij 

een stroomstoring. Wat de reden ook is; neem gerust contact op met aggregaat.info 

en laat u informeren over de beste aggregaat voor uw stroomsituatie. 

Vermogen: Voltage, Ampère, WATT en KVA 

 

Raakt u de weg kwijt in de wereld van vermogen en stroom bij het zoeken naar de 

juiste aggregaat? Een korte uitleg zodat u precies weet waar u op moeten letten bij 

de aankoop of huur van een aggregaat. 

 

Wat betekent KVA bij een aggregaat? 

 

Aggregaten lopen van 1 kVA (1000 W) tot wel 2500 kVA. De afkorting kVA staat 

voor ‘kilovoltampère’ en drukt de hoogte van de spanning uit. Eén kilovolt (kV) is 

gelijk aan 1000 keer één volt (V), net zoals bij kilogram. De meeste aansluitingen 

van particulieren staan op laagspanning, wat gelijk is aan 230 V. De ‘A’ staat voor 

ampère en drukt de sterkte van de stroom uit. 

 

Hoe kiest u de juiste aggregaat? 

 

Het aantal benodigde kVA dat een aggregaat moet kunnen leveren, wordt 

berekend uit het soort elektrische belasting en het totaal aantal kiloWatt of 

Ampère dat een bepaald soort apparatuur opneemt. Om te weten welk type 

aggregaat u nodig heeft, moet u dus het vermogen berekenen: 

Vermogen (in Watt) = spanning (in Volt) X stroom (in Ampère) 

Stroom wordt in formules uitgedrukt met de letter ‘i’, van ‘intensiteit’. 

Om het rekenvoorbeeld te verduidelijken, laten we zien hoe u zelf het vermogen 

berekent dat u op uw stopcontact kunt aansluiten. 

 

https://www.aggregaat.info/contact/
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Bereken zelf hoeveel Watt u op uw stopcontact kan aansluiten 

 

De netspanning in Nederland is 230 V wisselspanning. In de meeste huizen hebben 

de zekeringen een waarde van 10 Ampère. Hoeveel Watt u dan tot uw beschikking 

heeft, kunt u uitrekenen door Voltage (230) met Ampères (10) te 

vermenigvuldigen. Op een normaal stopcontact kunt u dus apparaten van 

maximaal 230 x 10 = 2300 Watt aansluiten. 

 

Voor zware apparaten zoals wasmachines, drogers en vaatwassers is vaak een 

aparte groep met een zekering van 16 Ampère aanwezig. Zo’n apparaat mag dan 

van maximaal 230 x 16 = 3680 Wattage zijn. Het verbruik in Watt staat op 

elektrische apparaten vermeld. 

 

 

 

 

 

 
 

B 
 

BAAV 
 

Beroepsvereniging van autobus- en autocarondernemers van West-Vlaanderen 

Opgericht in 1928 als een lokale federatie van vooral frontalier-vervoerders die 
ook aan lokaal vervoer deden, is BAAV op vandaag voor de ganse sector 

werkzaam op volgende domeinen: 

de commerciële en promotionele ondersteuning van de sector in het algemeen 

en van het autocartoerisme in het bijzonder 

het dienstbetoon aan de leden 
de organisatie van Busworld Kortrijk, ’s werelds meest belangrijke B2B-beurs in 

de sector: www.busworld.org 

 

BIJZONDER GEREGELD VERVOER (leerlingen-werknemers) 
 
Federaal Ondervoorzitter: Dhr. Redgy Deschacht 

Regionaal Ondervoorzitter: Dhr. Luc Popelier 

 

Bijzonder geregeld vervoer voldoet aan de karakteristieken van het geregeld 

vervoer (frequentie, reisweg, haltes), met dien verstande dat dit vervoer slechts 
voor bepaalde categorieën van reizigers toegankelijk is in tegenstelling tot het 

geregeld vervoer, dat voor iedereen toegankelijk is. Typische voorbeelden van 

http://www.busworld.org/
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bijzonder geregeld vervoer zijn het ophaalvervoer van leerlingen, 
werknemersvervoer, baddiensten, CLB-diensten, … 

 

Leerlingenvervoer 

 
Het ophaalvervoer van leerlingen heeft veruit het grootste aandeel in het 

bijzonder geregeld vervoer. 

Binnen deze subcategorie zijn de regionale OV-maatschappijen De Lijn en de TEC 

de belangrijkste opdrachtgevers. Daarnaast worden eveneens contracten met 

scholen(groepen) of lokale besturen (steden, gemeenten) afgesloten. 
 

In Vlaanderen organiseert De Lijn het zonaal leerlingenvervoer. Het betreft hier 

bijna uitsluitend vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. De 

uitvoering ervan wordt volledig aan beroepsvervoerders toevertrouwd krachtens 

een overeenkomst. 
 

In Wallonië heeft de OTW-TEC de organisatie van het leerlingenvervoer in 

handen. De uitvoering ervan gebeurt door beroepsvervoerders op basis van een 

contract. In tegenstelling tot Vlaanderen worden in Wallonië tarieven gehanteerd 

voor de vergoeding van de vervoerders. Deze zijn functie van de capaciteit van 

het voertuig en het aantal kilometers. 
 

In Brussel organiseert de SPFB (Service Public Francophone Bruxellois) het 

leerlingenvervoer. De principes zijn dezelfde als deze in Wallonië, maar een apart 

bestek werd uitgewerkt. Op basis van dit aangepaste bestek worden 

marktraadplegingen georganiseerd. Hetzelfde geldt voor het Duitstalig 
leerlingenvervoer. 

 

Werknemersvervoer 

 

Door de toename van flexibele arbeidsduurregelingen en de opkomst van KMO-

zones heeft het personeelsvervoer als subcategorie binnen het bijzonder 

geregeld vervoer aan belang ingeboet. Het collectief bedrijfsvervoer is namelijk 

vooral gericht op grote bedrijven waar werknemers in ploegensystemen met 

vaste uurroosters werken. Nochtans is het woon-werkverkeer een belangrijke 
bron van congestie. De sector tracht met aangepast vervoer (voor- en 

natransport van en naar multimodale knooppunten) en aangepaste voertuigtypes 

op deze evolutie in te spelen. 

 

 

BATTERIJEN 
 

Solid state versus conventional battery 

 
Een vastestofbatterij is een batterij, die bestaat uit een vaste elektrode en een vast elektrolyt. 
Dit in tegenstelling tot een lithium-ion-accu of een lithium-ion-polymeer-accu, die vloeibare of 
polymere elektrolyten bevatten. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Batterij_(elektrisch)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-accu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-polymeer-accu
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DOD & SOC – Depth of Charge & State of Charge 

State of charge (SoC) is the level of charge of an electric battery relative to its capacity. The 
units of SoC are percentage points (0% = empty; 100% = full).  

An alternative form of the same measure is the depth of discharge (DoD), the inverse of SoC 
(100% = empty; 0% = full). SoC is normally used when discussing the current state of a battery in 
use, while DoD is most often seen when discussing the lifetime of the battery after repeated use. 

In a battery electric vehicle (BEV), hybrid vehicle (HV), or plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), 
SoC for the battery pack is the equivalent of a fuel gauge. It is important to mention that state of 
charge, presented as a gauge or percentual value at any vehicle dashboard, especially in plug-in 
hybrid vehicles, may not be representative for a real level of charge. In that particular case, some 
noticeable amount of energy stored in the electric battery is not shown at the dashboard, and it is 
reserved for hybrid-work operations. It permits a vehicle to accelerate with electric motor(s) 
mainly using battery energy, while engine serves as a generator is used to recharge the battery 
to the minimum level needed for such operation. Examples of such cars are Mitsubishi Outlander 
PHEV (all versions/years of production), where 0% of the state of charge presented to the driver 
is a real 20-22% of charge level (assuming zero level as the lowest level of charge permitted by 
car producer). Another one is BMW i3 REX (Range Extender version), where about 6% of SOC is 
reserved for PHEV-alike operations. Teslas have stated that their SoC should be less than 95%, 
with some saying between 30%-80%. There is some data to back this up as well[1]. 

 

BEV – Battery Electric Vehicle 
 
A battery electric vehicle (BEV), pure electric vehicle, only-electric vehicle or all-electric 
vehicle is a type of electric vehicle (EV) that exclusively uses chemical energy stored 
in rechargeable battery packs, with no secondary source of propulsion (e.g. hydrogen fuel cell, 
internal combustion engine, etc.). BEVs use electric motors and motor controllers instead 
of internal combustion engines (ICEs) for propulsion. They derive all power from battery packs 
and thus have no internal combustion engine, fuel cell, or fuel tank. BEVs include – but are not 
limited to[1][2]– motorcycles, bicycles, scooters, skateboards, railcars, watercraft, forklifts, buses, 
trucks, and cars. 
 

A battery electric vehicle (BEV), pure electric vehicle, only-electric vehicle or all-

electric vehicle is a type of electric vehicle (EV) that exclusively uses chemical 

energy stored in rechargeable battery packs, with no secondary source of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_discharge
https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_electric_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_hybrid
https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_pack
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_gauge
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_hybrid
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_hybrid
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_vehicle
https://forums.tesla.com/discussion/96437/what-soc-do-you-personally-choose
https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_charge#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Rechargeable_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_pack
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor
https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_controller
https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_cell
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_tank
https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_electric_vehicle#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_electric_vehicle#cite_note-2
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propulsion (e.g. hydrogen fuel cell, internal combustion engine, etc.). BEVs use 
electric motors and motor controllers instead of internal combustion engines 

(ICEs) for propulsion. They derive all power from battery packs and thus have no 

internal combustion engine, fuel cell, or fuel tank. BEVs include – but are not 

limited to[1][2] – motorcycles, bicycles, scooters, skateboards, railcars, 

watercraft, forklifts, buses, trucks, and cars. 

 
 

BRANDSTOFCEL - ook Fuel Cell genoemd 
 

Brandstofcellen zijn elektrochemische toestellen die chemische energie van een 
doorgaande reactie direct omzetten in elektrische energie. De chemische energie 

hoeft dus niet eerst omgezet te worden in thermische energie en mechanische 

energie, waardoor er nauwelijks verliezen optreden en de brandstofcel op een 

heel efficiënte manier energie opwekt. In de cel vindt een redoxreactie plaats. In 

dit opzicht lijkt een brandstofcel op een batterij of accu; toch is er een belangrijk 

verschil tussen een accu of batterij en een brandstofcel. In een brandstofcel 
kunnen namelijk steeds opnieuw reagentia (bijvoorbeeld: waterstof en zuurstof) 

van buitenaf worden aangevoerd, terwijl de reagentia in een batterij of accu 

opgeslagen zitten in een gesloten stelsel. 

C 
 

CAPEX – Capital Expenditure – Eénmalige grote investeringen 
 

Capital expenditures, commonly known as CapEx, are funds used by a company 

to acquire, upgrade, and maintain physical assets such as property, buildings, an 
industrial plant, technology, or equipment. CapEx is often used to undertake new 

projects or investments by the firm. 

 

CCS – Combined Charging System 
 
Het Combined Charging System (CCS) is een connector voor elektrische 

voertuigen waarmee bij oplaadpunten zowel wisselstroom als gelijkstroom 

geladen kan worden. 

 

Autofabrikanten Tesla, Volkswagen, Ford, General Motors, BMW, Daimler, Kia en 
Hyundai passen het systeem toe. 

 

Er zijn twee typen connector. Type 1 is een versie gebaseerd op de Yazaki-

connector die gebruikt wordt in de Verenigde Staten en Japan, type 2 is een 

variant op de Mennekes-stekker. een versie die in gebruik is in Europa. 
 

Het CCS is gebaseerd op een open en universele standaard, en kan laden tot een 

maximaal vermogen van 43 kilowatt (kW) via wisselstroom, en maximaal 350 

kW via gelijkstroom. In het CCS is ook voorzien in communicatie tussen de 

oplader en het voertuig.[2] In het Combined Charging System worden alle 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemische_energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemische_reactie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Redoxreactie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Batterij_(elektrisch)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loodaccu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reagens
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bestaande laadmethodes ondersteund: één-fase AC laden, drie-fase snelladen, 
DC laden of DC snelladen. 

 

CNG (en BIO-CNG) - Compressed Natural Gas 
 

CNG, kort voor ‘Compressed Natural Gas’ of ‘samengedrukt aardgas’, is gewoon 
aardgas dat onder druk wordt gebracht door het tegen 200 bar in de tank van 

het voertuig te injecteren. Vrachtwagens rijden op CNG maar ook op de vloeibare 

vorm ervan of LNG, kort voor ‘Liquified Natural Gas’.  

Wagens op CNG zijn vaak uitgerust met een dubbele tank (gas / benzine). Zo 

kan je overschakelen  naar een andere brandstof wanneer je CNG-tank leeg is. Al 
naargelang het model en of ze zijn uitgerust met een dubbele tank CNG/benzine, 

varieert de totale autonomie van voertuigen van 400 tot 1000 kilometer. 

CNG vermindert de vervuiling, zowel wereldwijd als lokaal. (*studie 

gecontroleerd door Mobi en Marc Pecqeur (Thomas More) en gevalideerd door 

UGent) 

 
Een EURO 6-personenwagen die rijdt op aardgas is goed voor ◦ -11 % 

broeikasgassen (CO2); ◦ -90 % stikstofoxyden (NOx); ◦ -77 % fijn stof dan met 

een dieselwagen. 

 

CNG heeft dus een heilzame invloed op de luchtkwaliteit en op de gezondheid, en 
draagt bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming. 

Het vervoeren van het gas is bovendien weinig vervuilend omdat er geen enkel 

wegtransport voor nodig is, terwijl benzine en diesel worden vervoerd via 

vrachtwagens. De productie van elektriciteit voor elektrische wagens gebeurt ook 

nog grotendeels via fossiele brandstoffen.  
 

Bio-CNG is de duurzame variant van CNG en wordt ook wel groengas, biogas of 

biomethaan genoemd. Het verschil bij deze duurzame fossiele brandstof is dat 

het gas geproduceerd wordt uit 100% organisch afval. Dit biogas produceert 

80% minder uitstoot dan diesel, waardoor u met bio-CNG nagenoeg volledig 

CO2-neutraal rijdt. 
 

 

 

 

D 
 

E 
 

EAFO – European Alternative Fuels Observatory 
 

Website 
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https://www.eafo.eu 
 

Wie? 

 
The European Alternative Fuels Observatory (EAFO) is the European Commission-funded portal that 
aims to become the main reference point for information about alternative fuels and infrastructure in 
Europe. 
 
EAFO presents data and information on alternative fuels and clean vehicles across the continent, 
mapping their introduction and use, as well as related infrastructure. It also catalogues existing 
incentives across Europe. 
 
The observatory supports national and EU legislation, programmes and incentives for alternative fuels 
and includes information from EU, EFTA members and Turkey. In total, EAFO covers 33 countries. 
EAFO targets EU policymakers, manufacturers of related technology and infrastructure, NGOs and 
other stakeholders looking to find out more pertaining to the uptake of alternative fuels and development 
of related infrastructure. 
 
By using the portal’s interactive map, they and other users can find the locations of alternative fuel 
stations across Europe. They can also inform themselves on EU legislation and policy, European vehicle 
categories, EU funding and financing in EAFO’s knowledge centre. Furthermore, regular news items 
reveal the latest developments regarding alternative fuels and vehicles. 
 
Whilst the portal’s focus is mainly on alternative fuels for road transport, such as battery electric vehicles, 
visitors can also find the latest on vehicles powered by hydrogen, LPG, natural gas (both liquefied and 
compressed), biofuels, and synthetic paraffinic fuels. 
 
The portal also included relevant data for seagoing and inland shipping, such as LNG bunkering, 
Onshore Power Supplies, alongside other information related to port infrastructure. 

 

EDI – Electric by D’Ieteren 
 

 
 
EDI, Electric by D’Ieteren, slimme laadoplossingen voor particulieren en professionals.  biedt 
laadstations voor thuis of op het werk en geeft u toegang tot het grootste netwerk publieke 
laadpunten in 25 landen in Europa. Voor uw laadstation stelt EDI u ook graag efficiënte installatie-en 
serviceoplossingen op maat voor. EDI stelt u eveneens zonnepanelen voor zodat u ook op groene 
energie kan rijden. 
 

EBS – Elektrische BusSystemen De Lijn 
 

Definitie 
 

EUROPEAN GREEN DEAL 
 

Commissie lanceert eerste Europese klimaatwet - 04/03/2020 

 

https://www.eafo.eu/
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De Commissie presenteerde op 4 maart 2020 haar voorstel voor eerste Europese 
klimaatwet. Daarmee verankert ze het politieke engagement van de EU om 

tegen 2050 klimaatneutraal te zijn in wetgeving.   

 • De EU-klimaatwet bepaalt het streefcijfer voor 2050. 

 • Ze vormt de kern van de EU Green Deal en zet hiermee koers voor 

alle EU-beleid.  

 • Bovendien zorgt deze wet ervoor dat overheden, bedrijven en 
burgers weten waar ze aan toe zijn. 

De klimaatwet moet er voor zorgen dat de EU en haar lidstaten doelgericht en 

gedisciplineerd blijven om resultaten te behalen. Ze zet ons op weg naar een 

duurzamere toekomst. 

 

2050-doelstelling bindend op EU-niveau 

 

De juridisch bindende doelstelling van broeikasgasneutraliteit tegen 2050 geldt 
niet voor elke lidstaat afzonderlijk. Wel zijn de EU-instellingen en de lidstaten 

samen verplicht om op EU- en nationaal niveau de nodige maatregelen te nemen 

om de doelstelling te halen. De klimaatwet bevat maatregelen om de voortgang 

op te volgen en waar nodig bij te sturen. Dat kan op basis van bestaande 

systemen, zoals het governanceproces voor de nationale energie- en 

klimaatplannen (NECP), regelmatige verslagen van het Europees 
Milieuagentschap en de meest recente wetenschappelijke gegevens over 

klimaatverandering en de gevolgen daarvan. De commissie evalueert de 

vooruitgang om de vijf jaar in overeenstemming met de afspraken in het 

Akkoord van Parijs 

 

Stappenplan EU2050 klimaatneutraal 

 

 • Op basis van een impactanalyse stelt de commissie een nieuw EU-
streefcijfer voor om de broeikasgasemissies tegen 2030 te verminderen.  

 • Zodra de resultaten van deze analyse beschikbaar zijn, past de 

commissie de klimaatwet aan. Uiterlijk in juni 2021 evalueert de commissie alle 

relevante beleidsinstrumenten. Waar nodig herziet ze de voorstellen om de extra 

emissiereducties voor 2030 te realiseren. 

 • De commissie stelt voor een traject voor 
broeikasgasemissiereducties voor de gehele EU vast te stellen voor de periode 

2030-2050 om de vooruitgang te meten. Daarmee biedt ze voorspelbaarheid 

voor de overheid, het bedrijfsleven en de burgers.  

 • Uiterlijk in september 2023, en daarna om de vijf jaar, beoordeelt 

de commissie de consistentie van EU- en nationale maatregelen met de 
doelstelling van klimaatneutraliteit en het traject voor de periode 2030-2050. 

 • De commissie is bevoegd om aanbevelingen te doen aan lidstaten 

waarvan het optreden niet strookt met de doelstelling van klimaatneutraliteit. De 

lidstaten zijn verplicht daar rekening mee te houden of hun motivering toe te 

lichten als zij dat niet doen. De commissie kan ook evalueren of het traject en de 
uniebrede maatregelen toereikend zijn. 

 • Ook zijn de lidstaten verplicht aanpassingsstrategieën 

(klimaatadaptatie) te ontwikkelen en uit te voeren om de weerbaarheid te 

versterken en de kwetsbaarheid voor de gevolgen van de klimaatverandering te 

verminderen. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_en.pdf
https://www.vleva.eu/nl/onderzoek-en-innovatie/eu-nieuws/d%C3%A9-europese-green-deal
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Volgende stappen 

 

De commissie legt het wetgevingsvoorstel voor aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's voor 
verdere behandeling volgens de gewone wetgevingsprocedure cfr. gewone 

wetgevingsprocedure 

 

Meer info via website 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en 

 

ETA - Estimated Time of Arrival 
 

Vermoedelijk uur van aankomst, vaak gebruikt bij GPS en/of in interne 

communicatie. 

F 
 

FBAA 
 

Wie? 

 

De Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA) is de 

enige Belgische beroepsvereniging in de sector van het bezoldigd collectief 

personenvervoer over de weg. Ze telt 350 leden en vertegenwoordigt 12.000 

arbeidsplaatsen. 
 

De aangesloten bedrijven zijn actief in drie domeinen: 

• het geregeld openbaar vervoer (vaste lijnen) 

• het bijzonder geregeld openbaar vervoer (leerlingen- en 

werknemersvervoer) 
• het ongeregeld vervoer (toeristische uitstappen per autocar). 

 

Missie 

 

De FBAA behartigt als erkende beroepsfederatie de belangen van de bedrijven 

die professioneel autobus- en autocarvervoer van personen over de weg 

aanbieden, op alle beslissings- en overlegniveau's, in België en in Europa, 

waarbij de veiligheid en het vertrouwen van de passagiers en reizigers centraal 

staan, met als doel voor de leden een gunstig socio-economische 
ondernemersklimaat te creëren.  

 

Visie 

 

https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_nl.html
https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_nl.html
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en
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De FBAA en haar leden zijn de volwaardige partners van de overheden én de 
operatoren van het openbaar busvervoer in Vlaanderen en Wallonië en 

verzekeren de publieke mobiliteitsbehoeften door de inzet van hun personeel, 

hun voertuigenpark én hun operationele expertise. 

De FBAA vormt het overleg- en ontwikkelingsplatform voor het programma- en 

contractvervoer met de autocar en verstevigd de sectoriële professionele 

identiteit van haar leden actief in het vrijetijdsverkeer. 
De FBAA en haar leden zijn de preferentiële vervoerders van de leerlingen uit het 

bijzonder onderwijs binnen het kader van de opdrachten die worden beheerd 

door de bevoegde regionale overheden van mobiliteit en onderwijs.  

 

 

FCH JU - Fuel Cells and Hydrogen - Joint Undertaking (30 pax) 
 

Website 

 

https://www.fch.europa.eu 

 

BART BIEBUYCK 

 

Op 16 mei 2016 kwam Bart  Biebuyck aan het hoofd te staan van een 

samenwerkingsverband van de Europese Commissie met 93 bedrijven en 63 

onderzoekscentra. Die commissie moet waterstoftechnologie in Europa uitrollen 

om de CO2-uitstoot te verminderen. 
 

INTRODUCTION 

 
The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) is a unique public 

private partnership supporting research, technological development and 

demonstration (RTD) activities in fuel cell and hydrogen energy technologies in 

Europe. Its aim is to accelerate the market introduction of these technologies, 

realising their potential as an instrument in achieving a carbon-clean energy 

system. 
Fuel cells, as an efficient conversion technology, and hydrogen, as a clean 

energy carrier, have a great potential to help fight carbon dioxide emissions, to 

reduce dependence on hydrocarbons and to contribute to economic growth. The 

objective of the FCH JU is to bring these benefits to Europeans through a 

concentrated effort from all sectors. 
The three members of the FCH JU are the European Commission, fuel cell and 

hydrogen industries represented by Hydrogen Europe and the research 

community represented by Hydrogen Europe Research. 

 

FCH JU under FP7 

 

The FCH JU is the result of long-standing cooperation between representatives of 

industry, scientific community, public authorities, technology users and civil 

society in the context of the European Hydrogen and Fuel Cell Technology 
Platform. The Platform was launched under the 6th Framework Programme for 

https://www.fch.europa.eu/
https://www.fch.europa.eu/page/members
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Research (FP6) as a grouping of stakeholders, led by companies representing the 
entire supply chain for fuel cell and hydrogen energy technologies. 

The Platform concluded that fuel cell and hydrogen technologies can play a 

significant role in a new, cleaner energy system for Europe. However, if these 

were to make a significant market penetration in transport and power 

generation, there would need to be research, development and deployment 

strategies in which all the stakeholders are committed to common objectives. 
The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform has indicated the way 

forward in a number of strategy papers, most importantly the Strategic Research 

Agenda (  1.6 MB), the Deployment Strategy (  3.3 MB) and the 

Implementation Plan - Status 2006 (  3.3 MB). 

Based on this shared vision, the FCH JU was established by a Council Regulation 

on 30 May 2008 as a public-private partnership between the European 

Commission, European industry and research organisations to accelerate the 

development and deployment of fuel cell and hydrogen technologies. 

FCH JU under Horizon 2020 

 

On 6th May 2014, the Council of the European Union formally agreed to continue 

the Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative under the EU Horizon 
2020 Framework Program. This phase (2014-20), will have a total budget 

of  €1.33 billion, provided on a matched basis between the EU represented by 

the European Commission, industry, and research. 

The second phase of the FCH JU (though the "FCH 2 JU") will reinforce this 

commitment to a real, strong, reliable European platform on fuel cells and 
hydrogen in which Industry, Research, and Local, National and European officials 

act together to address, through the technology, major socio-economic and 

environmental challenges. 

The projects under FCH 2 JU will improve performance and reduce the cost of 

products as well as demonstrate on a large scale the readiness of the technology 

to enter the market in the fields of transport (cars, buses and refuelling 
infrastructure) and energy (hydrogen production and distribution, energy storage 

and stationary power generation). 

The FCH 2 JU is set up  for a period lasting until 31 December 2024. It brings 

public and private interests together in a new, industry-led implementation 

structure, ensuring that the jointly defined research programme better matches 
industry’s needs and expectations, while focusing on the objective of accelerating 

the commercialization of fuel cell and hydrogen technologies. 

 

WHY FUEL CELLS AND HYDROGEN? 

 

Fuel Cell and Hydrogen (FCH) technologies hold great promise for energy and 

transport applications from the perspective of meeting Europe’s energy, 

environmental and economic challenges. The European Union is committed to 

transforming its transport and energy systems as part of a future low carbon 
economy. It is recognised that FCH technologies have an important role in this 

transformation and they are part of the Strategic Energy Technologies Plan (SET) 

Plan adopted by the European Council. This is in line with the European 

Commission’s (EC) Communication “Energy for a Changing World – An Energy 

Policy for Europe”, the goals of the Lisbon Strategy and the European Strategic 
Transport Technology Plan. 

http://www.fch.europa.eu/sites/default/files/documents/hfp-sra004_v9-2004_sra-report-final_22jul2005.pdf
http://www.fch.europa.eu/sites/default/files/documents/hfp-sra004_v9-2004_sra-report-final_22jul2005.pdf
http://www.fch.europa.eu/sites/default/files/documents/hfp_ds_report_aug2005.pdf
http://www.fch.europa.eu/sites/default/files/documents/hfp_ip06_final_20apr2007.pdf
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Fuel cells, as an efficient conversion technology, and hydrogen, as a clean 
energy carrier, have a great potential to contribute to addressing energy 

challenges facing Europe. They will allow renewable energy technology to be 

applied to transport, facilitate distributed power generation, and help Europe 

cope with the intermittent character of renewables such as wind power. 

Thus they will: 

 • Help fight carbon dioxide emissions 
 • Reduce dependence on mainly imported hydrocarbons 

 • Contribute to economic growth and create employment 

 

 

FEBETRA 
 

Leden 

 
Enkel Belgische vervoerders van goederen voor rekening van derden in het bezit 

van een nationale of communautaire vergunning of logistieke dienstverleners 

kunnen lid zijn van Febetra. 

 

Rol van Febetra 

 

Febetra verdedigt en behartigt de belangen van de Belgische sector van het 

vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden en van de 

logistieke dienstverleners. Beroepsverdediging is DE prioriteit bij uitstek voor 
Febetra. Wij waken er steeds over dat zoveel mogelijk vervoerders zich in de 

opties of standpunten van de vereniging kunnen terugvinden. Leden van Febetra 

krijgen regelmatig de gelegenheid om hun stem te laten horen en hun mening te 

ventileren aan de hand van korte schriftelijke enquêtes over actuele dossiers. De 

stem van ieder lid is evenveel waard, of hij nu een kleine, grote, Vlaamse, 
Waalse, Brusselse, nationale of internationale ondernemer is. 

 

 

 

FEBIAC 
 

De federatie 

 
FEBIAC vzw is de federatie van de auto- en tweewielerindustrie in België en het 

Groothertogdom Luxemburg, en heeft meer dan 100 jaar ervaring. Zij 

vertegenwoordigt de constructeurs en invoerders van de vervoermiddelen op de 

weg (personenwagens, bedrijfsvoertuigen, gemotoriseerde tweewielers, fietsen) 

in België en Luxemburg; en dit op Europees, internationaal, federaal en regionaal 

niveau. 
 

European Motor Show Brussels 

 
FEBIAC organiseert de European Motor Show Brussels. Deze salons zijn erkend 
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door en staan op de kalender van de OICA. In de pare jaren vindt het Auto- en 
Motorsalon plaats, in de onpare jaren staan auto’s, gemotoriseerde tweewielers 

en vrachtvoertuigen voor het voetlicht. Elk jaar in januari worden de 

Heizelpaleizen in Brussel de grootste showroom van het land. 

 

België, de thuis van assembleurs, constructeurs en invoerders van 

voertuigen 

 

Dankzij onze open economie - kenmerkend voor België - zijn zowat alle 

buitenlandse automerken hier vertegenwoordigd. Jaarlijks worden in ons land 
ongeveer 370.000 auto's en 40.000 bedrijfsvoertuigen, autobussen en autocars 

geassembleerd. De hele auto-industrie (assembleurs, constructeurs en 

invoerders) heeft dan ook een belangrijke invloed op de economie en de 

tewerkstelling. 

 

FEBIAC internationaal 

 

 

De industrie neemt meer en meer beslissingen op internationaal niveau. Daarom 
is FEBIAC actief in OICA en volgt zo de evolutie van de technische 

reglementering voor motorvoertuigen. De federatie volgt ook de activiteiten van 

de Europese verenigingen ACEA en ACEM. 

 

De maatschappelijke rol van het wegvervoer 

 

De federatie bekommert zich om de maatschappelijke rol van het wegvervoer. 

Daarom zijn milieu, mobiliteit, verkeersveiligheid en fiscaliteit belangrijke 

thema's voor de federatie en onderzoekt FEBIAC hoe de industrie hieraan 
tegemoet kan komen. 

 

 

FRAUNHOFER 
 
De Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. is 

een Duitse organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. De 

Fraunhofer-Gesellschaft werd in 1949 in München opgericht en is vernoemd naar 

de natuurkundige Joseph von Fraunhofer. 

 
 

De Fraunhofer-Gesellschaft bestaat uit 80 onderzoeksinstituten, die over heel 

Duitsland zijn verspreid. De afzonderlijke Fraunhoferinstituten hebben eigen 

wetenschappelijke specialisaties en werken meestal nauw samen met lokale 

universiteiten en ondernemingen. Het onderzoek van de Fraunhofer-Gesellschaft 
wordt voor 40% gefinancierd door de Duitse federale overheid en de 

afzonderlijke deelstaten en voor 60% door contractonderzoek voor 

ondernemingen en andere instellingen. De begroting van de Fraunhofer-

Gesellschaft bedraagt circa € 1,3 miljard[1]. Het instituut heeft circa 13.000 

onderzoekers in dienst. Het is daarmee de grootste organisatie voor toegepast 
wetenschappelijk onderzoek in Europa. 
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De instelling is vergelijkbaar met TNO in Nederland. 

 

In Enschede werd in 2017, in samenwerking met de Universiteit Twente en 

Saxion, het Fraunhofer Project Center for Design and Production Engineering for 

Complex High-Tech Systems (FPC@UT) op de campus van de Universiteit Twente 

geopend.[2][3] 
 

 

FUEL CELL - zie brandstofcel 
 
 

G 
 

GAS.BE 
 

Website 

 

www.gas.be 
 

Steeds meer mensen en bedrijven kiezen voor een voertuig op CNG of LNG. 

Geen wonder als je weet dat rijden op gas goedkoper, groener én comfortabeler 

is. Rijden op CNG is ook fiscaal voordeliger. In Vlaanderen betaal je geen 

belasting op de inverkeersstelling en verkeersbelasting. In Wallonië kan je bij je 
distributienetbeheerders Resa en Ores een premie van € 500 ontvangen. Ontdek 

alle voordelen 

 

GCC - Gross Contract Cost 
 

GEREGELD VERVOER - De Lijn 
 

De sector van het geregeld vervoer omvat de privébedrijven die openbaar 

autobusvervoer verrichten in opdracht van de regionale openbaar 

vervoermaatschappijen VVM-De Lijn in Vlaanderen en OTW-TEC in Wallonië.  
In het Brussels Gewest wordt alle openbaar vervoer door de MIVB zelf 

uitgevoerd. Deze privébedrijven hebben een contract met de betrokken openbaar 

vervoermaatschappij. 

 

In Vlaanderen worden deze contracten gegund na een marktraadpleging, 
georganiseerd door De Lijn op basis van de wetgeving overheidsopdrachten. 

Vanaf het begin van de jaren 2000 is het aandeel van de privébedrijven in de 

uitvoering van het openbaar vervoer sterk toegenomen (van 33 % naar 45 %). 

Dit is het gevolg van de invoering van basismobiliteit, dat een minimumaanbod 

aan openbaar vervoer aan de burger garandeert. De jongste jaren kwam 
basismobiliteit echter onder druk te staan, mede omwille van de budgettaire 

context. Zij zal de komende jaren evolueren naar basisbereikbaarheid. 

http://www.gas.be/
https://www.gaznaturel.be/fr/demande-de-prime-cng
https://www.gas.be/nl/particulier/wie-slim-is-rijdt-op-aardgas
https://www.gas.be/nl/particulier/wie-slim-is-rijdt-op-aardgas
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In Wallonië werden de contracten van onbepaalde duur opgezegd in 2014 met 

een opzeggingstermijn van 5 jaar.  Deze contracten werden opnieuw gegund op 

basis van de wetgeving overheidsopdrachten. Op 01/08/2019 gaan ze van start. 

H 
 

HEB – Hybrid Electric Vehicle 
 

A hybrid electric vehicle (HEV) is a type of hybrid vehicle that combines a conventional internal 
combustion engine (ICE) system with an electric propulsion system (hybrid vehicle drivetrain). 
The presence of the electric powertrain is intended to achieve either better fuel economy than 
a conventional vehicle or better performance. There is a variety of HEV types and the degree to 
which each function as an electric vehicle (EV) also varies. The most common form of HEV is the 
hybrid electric car, although hybrid electric trucks (pickups and tractors) and buses also exist. 

Modern HEVs make use of efficiency-improving technologies such as regenerative brakes which 
convert the vehicle's kinetic energy to electric energy, which is stored in 
a battery or supercapacitor. Some varieties of HEV use an internal combustion engine to turn 
an electrical generator, which either recharges the vehicle's batteries or directly powers its 
electric drive motors; this combination is known as a motor–generator. Many HEVs reduce idle 
emissions by shutting down the engine at idle and restarting it when needed; this is known as 
a start-stop system. A hybrid-electric produces fewer tailpipe emissions than a comparably sized 
gasoline car since the hybrid's gasoline engine is usually smaller than that of a gasoline-powered 
vehicle. If the engine is not used to drive the car directly, it can be geared to run at maximum 
efficiency, further improving fuel economy. 

HV – Hybrid Vehicle 
 
For a vehicle that combines the electric motor with ICE generator power and battery power or 
concurrent configuration, see Hybrid electric vehicle. 
 
For other types of hybrid transportation, see Hybrid vehicle (disambiguation).  
A hybrid vehicle is one that uses two or more distinct types of power, such as submarines that 
use diesel when surfaced and batteries when submerged. Other means to store energy include 
pressurized fluid in hydraulic hybrids. 

The basic principle with hybrid vehicles is that the different motors work better at different speeds; 
the electric motor is more efficient at producing torque, or turning power, and the combustion 
engine is better for maintaining high speed (better than a typical electric motor). Switching from 
one to the other at the proper time while speeding up yields a win-win in terms of energy 
efficiency, as such that translates into greater fuel efficiency, for example. 

 

 

HYDROGEN - zie waterstof 
 

I 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor
https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_vehicle_drivetrain
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_economy_in_automobiles
https://en.wikipedia.org/wiki/Conventional_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_brake
https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_vehicle_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Supercapacitor
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_generator
https://en.wikipedia.org/wiki/Motor%E2%80%93generator
https://en.wikipedia.org/wiki/Idle_reduction
https://en.wikipedia.org/wiki/Idle_reduction
https://en.wikipedia.org/wiki/Start-stop_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_electric_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_vehicle_(disambiguation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_hybrid
https://en.wikipedia.org/wiki/Win-win
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_efficiency_in_transportation
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_efficiency_in_transportation
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_efficiency
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ICE – Internal Combustion Engine (verbrandingsmotor) 
 

It stands for fossil fuel driven vehicles. This can be diesel or CNG.  
 

An internal combustion engine (ICE) is a heat engine in which the combustion of 

a fuel occurs with an oxidizer (usually air) in a combustion chamber that is an 

integral part of the working fluid flow circuit. In an internal combustion engine, 

the expansion of the high-temperature and high-pressure gases produced by 
combustion applies direct force to some component of the engine. The force is 

applied typically to pistons, turbine blades, rotor or a nozzle. This force moves 

the component over a distance, transforming chemical energy into useful work. 

This replaced the external combustion engine for applications where weight or 

size of the engine is important. 

J 
 

K 
 

KPI - Key Performance Indicator (Kritische Prestatie Indicator) 
 

Tekst en uitleg toevoegen 

 

kVA - kW – kWh 
 

De afkorting kVA staat voor 'kilovoltampère' en drukt de hoogte van de spanning 

uit. Eén kilovolt (kV) is gelijk aan 1000 keer één volt (V), net zoals bij kilogram. 

De meeste aansluitingen van particulieren staan op laagspanning, wat gelijk is 
aan 230 V.  

 

De 'A' staat voor ampère en drukt de sterkte van de stroom uit. 

De hoeveelheid energie die een bepaald elektrisch toestel nodig heeft om te 

functioneren (ook wel het vermogen genoemd) wordt uitgedrukt in watt of 
kilowatt (kW), waarbij 1 kW = 1.000 watt. Bijvoorbeeld: 20 kW. Het benodigd 

vermogen van een toestel of machine wordt vaak ook uitgedrukt in kVA of 

kilovoltampère, waarbij 1 kVA = 1 kW. 

 

De kilowatt is een praktische eenheid van vermogen, om mee te rekenen bij het 
ontwerpen en bouwen van machines en bij het meten van het 

elektriciteitsgebruik van een woning of klein bedrijf. 

Kilowattuur (kWh) is het verbruik van een toestel per uur. Een toestel met een 

vermogen van 20 kW dat een uur lang heeft gedraaid, heeft dus 20 kWh 

verbruikt. 

Op uw energiefactuur wordt uw verbruik uitgedrukt in kWh of MWh (1 MWh = 
1.000 kWh). De energiekost wordt uitgedrukt in eurocent per kWh of euro/MWh, 

afhankelijk van uw verbruik. 
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L 
 

LEZ – Lage Emissie zone 
 

Toegangsvoorwaarden vastgelegd voor Vlaanderen 
  
https://omgeving.vlaanderen.be/toegangsvoorwaarden-voor-lage-emissiezones-vastgelegd 

 

29/02/2016 - Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, 

keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit goed dat de 

toegangsvoorwaarden voor een lage-emissiezone vastlegt. Dat betekent dat 

gemeenten in Vlaanderen vanaf 1 maart 2016 een lage-emissiezone (LEZ) 

kunnen invoeren. Een LEZ is een afgebakend gebied waarbinnen 

toegangsvoorwaarden gelden voor bepaalde voertuigcategorieën op basis van de 

uitstoot van het voertuig. Vooral oude dieselwagens worden hierbij geviseerd om 

de negatieve gezondheidseffecten van luchtverontreiniging te verminderen. 

Dankzij dit uitvoeringsbesluit kunnen gemeenten concreet met de maatregel aan 

de slag. Het doel van een LEZ is om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. 

Met het uitvoeringsbesluit geeft de Vlaamse Regering verder invulling aan het 

decreet betreffende lage-emissiezones dat op 27 november 2015 werd 

goedgekeurd. Eerder werd ook al een nieuw verkeersbord voor lage-

emissiezones in de Wegcode opgenomen. Zowel het decreet als het 

uitvoeringsbesluit treden in werking vanaf 1 maart 2016. Vanaf dan kan elke 

gemeente in principe met de maatregel aan de slag. In de praktijk zal de eerste 

lage-emissiezone vermoedelijk pas begin volgend jaar worden ingevoerd omdat 

het opzetten van een goed en sluitend handhavingssysteem nog enkele maanden 

in beslag zal nemen. De stad Antwerpen is van plan om de maatregel in te 

voeren vanaf 1 februari 2017. 

 

Toegelaten voertuigen 

 

De toegangsvoorwaarden gelden voor personenwagens, bestelwagens, 

vrachtwagens, autobussen, autocars, landbouw- en bosbouwvoertuigen. Alle 

andere voertuigcategorieën (bv. bromfietsen of moto’s) worden zonder 

voorwaarden toegelaten in de zone. Als toegangscriterium wordt de euronorm, 

een Europese milieustandaard voor voertuigen, gebruikt. Hoe lager de euronorm, 

hoe hoger de uitstoot. De euronorm staat vermeld op het inschrijvingsbewijs van 

het voertuig. Als de euronorm niet vermeld staat op het inschrijvingsbewijs dan 

https://omgeving.vlaanderen.be/toegangsvoorwaarden-voor-lage-emissiezones-vastgelegd
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wordt de datum waarop het voertuig voor de eerste keer is ingeschreven 

gebruikt om de euronorm te bepalen. 

De toegangsvoorwaarden zijn strenger voor dieselvoertuigen dan voor benzine- 

of aardgasvoertuigen omdat dieselvoertuigen meer fijn stof en stikstofoxiden 

uitstoten. Elektrische voertuigen, plug-in-hybride voertuigen met een maximale 

CO2 uitstoot van 50 g/km of met waterstof aangedreven voertuigen mogen 

steeds een lage-emissiezone binnenrijden omdat deze voertuigen lokaal weinig 

luchtverontreiniging uitstoten. De visie van de Vlaamse Regering waarbij 

milieuvriendelijke voertuigen (fiscaal) worden bevoordeeld wordt zo verder 

toegepast. Voertuigen gebruikt voor of door personen met een handicap die aan 

de uitzonderingsvoorwaarden voldoen mogen de LEZ binnenrijden ongeacht de 

milieukenmerken van het voertuig. Deze uitzondering wordt opgenomen omdat 

personen met een handicap vaak minder mobiel zijn en niet zomaar gebruik 

kunnen maken van alternatieve vervoersmiddelen. 

In de eerste fase, die loopt tot 1 januari 2020, mogen dieselvoertuigen die 

minimaal aan de euro 4-norm voldoen, en benzine- of aardgasvoertuigen die 

minimaal aan de euro 1-norm voldoen, een lage-emissiezone binnenrijden. Als 

overgangsmaatregel worden tijdens de eerste fase ook euro 3-dieselvoertuigen 

toegelaten op voorwaarde dat ze uitgerust zijn met een roetfilter die minstens 30 

% van de roetuitstoot opvangt. Deze sociale maatregel geeft de eigenaars van 

euro 3 dieselvoertuigen enkele jaren tijd om te beslissen of ze een ander, 

milieuvriendelijker, voertuig zullen aanschaffen of niet. De kosten voor de 

installatie van een roetfilter bedragen gemiddeld 660 euro. Via de Vlaamse 

roetfilterpremie worden alle kosten, die aan de installatie verbonden zijn, 

bovendien volledig terugbetaald tot een maximumbedrag van 600 euro (meer 

info: www.roetfilterpremie.be). 

Vanaf 1 januari 2020 en 1 januari 2025 zullen telkens strengere voorwaarden 

(euronormen) gelden. 

Gemeenten kunnen bepaalde categorieën van voertuigen, die niet aan de 

gewestelijke toegangscriteria voldoen, tijdelijk in hun lage-emissiezone toelaten 

tegen betaling. De Vlaamse Regering verbindt hieraan wel een aantal 

voorwaarden. Zo moeten de gemeenten een sociaal tarief hanteren voor mensen 

die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en 

moeten de tarieven hoger zijn voor voertuigen die meer uitstoten. Hierop is 

enkel een uitzondering mogelijk voor voertuigen die ouder zijn dan 40 jaar, voor 

voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor het toezicht, de controle en het 

http://www.roetfilterpremie.be/
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onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang en voor 

voertuigen die gebruikt worden voor noodsituaties of reddingsoperaties. De 

lokale toelating is enkel geldig in de betrokken gemeente. 

 
Handhaving 

 

De handhaving moet via nummerplaatcontrole gebeuren. Er is door de Vlaamse 

Regering bewust niet voor een sticker- of vignetsysteem gekozen omdat de 

handhaving bij dit systeem minder effectief is en ook de eigenaars van 

toegelaten voertuigen dan een sticker of vignet moeten aankopen. Bij 

nummerplaatcontrole betalen enkel de vervuilers. Bovendien worden de 

administratieve lasten voor de bestuurders van toegelaten voertuigen zo tot een 

minimum beperkt. De Vlaamse overheid is namelijk bezig met de opmaak van 

een centrale databank waarin nummerplaatgegevens worden verzameld. Deze 

databank wordt gevoed met gegevens van de Directie Inschrijvingen van 

Voertuigen (DIV) en van andere beschikbare databanken. Deze beschikbare 

gegevens zullen voor de meeste voertuigen volstaan om automatisch te kunnen 

bepalen of het voertuig aan de toegangsvoorwaarden voldoet of niet. In een 

aantal gevallen volstaat de beschikbare informatie echter niet. Het gaat hierbij 

om buitenlandse voertuigen, euro 3 dieselvoertuigen die met een roetfilter zijn 

uitgerust, zonder dat hiervoor een Vlaamse roetfilterpremie is aangevraagd, en 

de niet-toegelaten voertuigen gebruikt door of voor personen met een handicap. 

Deze voertuigen moeten worden geregistreerd bij om het even welke gemeente 

die een lage-emissiezone invoert. Deze gemeente stuurt de informatie daarna 

door naar de centrale databank. In alle andere gevallen is het niet nodig om 

voertuigen die aan de gewestelijke toegangsvoorwaarden voldoen te registreren. 

Elke gemeente met een lage-emissiezone zal toegang krijgen tot alle 

noodzakelijke informatie die in de centrale databank is verzameld om de lage-

emissiezone te kunnen handhaven. 

Meer informatie over LEZ is terug te vinden op de website www.lne.be/LEZ 

 

Voor de LEZ Antwerpen 

 
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/toegang-na-betaling/overzicht-tarieven 
 

Voor de LEZ Gent 

 
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/veelgestelde-vragen-over-de-
lage-emissiezone-gent 

 

http://www.lne.be/LEZ
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/toegang-na-betaling/overzicht-tarieven
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/veelgestelde-vragen-over-de-lage-emissiezone-gent
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/veelgestelde-vragen-over-de-lage-emissiezone-gent
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Voor de LEZ Brussel 

 
https://lez.brussels/mytax/nl/ 
  

Voor buitenlandse bestemmingen 

 

https://wegenvignet.be 

 

 

LNG - Liquified Natural Gas (de vloeibare vorm van CNG) 
 

Definitie 

 
Liquified Natural Gas is een heldere, kleurloze, niet-giftige vloeistof, die ontstaat 

als aardgas tot ongeveer -160°C wordt afgekoeld. Daardoor slinkt het tot 1/600e 

van zijn oorspronkelijke volume en is het gemakkelijker op te slaan en te 

transporteren (zie LNG terminals Zeebrugge). 

 
Gasmotoren bestaan al lange tijd. Gas als brandstof had als nadeel dat de 

actieradius beperkt was tot maximaal 300 kilometer. Door gas koud te maken 

(tot -162 graden) wordt het vloeibaar: Liquified Natural Gas ofwel LNG. Door het 

vloeibaar maken neemt de energiedichtheid toe en wordt een actrieradius van 

800 kilometer haalbaar. Daarmee is deze techniek zeer geschikt voor 

middellange afstand van zware lading. Vandaag de dag is de WtW (Well to 
Wheel) CO2-reductie met LNG motoren al 10 tot 15 procent. Door de 

overschakeling op bio-LNG is CO2- reductie tot 80 procent mogelijk. 

 

 

LOI - Letter of Intent 
 

LRT - Light Rail Transport 
 

 

M 
 

MIVB-STIB 
 
De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB; Frans: Société 

des Transports Intercommunaux de Bruxelles, STIB) is een vervoerbedrijf dat 

stads- en streekvervoer exploiteert in de 19 gemeenten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en in de elf randgemeenten in Vlaams-Brabant, in 

opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De MIVB is in 1954 opgericht en vervoert reizigers per bus, tram en sinds 1976 

ook met de metro. Tot 1964 werd ook de trolleybuslijn 54 geëxploiteerd. Ze baat 

https://lez.brussels/mytax/nl/
https://wegenvignet.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stads-_en_streekvervoer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams-Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest
https://nl.wikipedia.org/wiki/1954
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autobus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tram
https://nl.wikipedia.org/wiki/1976
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metro_(vervoermiddel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trolleybus
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ook de liften uit aan het Poelaertplein (aan het Justitiepaleis). Haar werkterrein 
omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een 

bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners en duizenden pendelaars. Het 

MIVB-net telt 4 metrolijnen, 17 tramlijnen, 52 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. 

Sinds april 2007 beschikt de MIVB ook over een nachtbussennetwerk (Noctis) in 

het weekend. Op vrijdag en zaterdag rijden 11 buslijnen van 00.20 uur tot ruim 

3 uur 's ochtends. Ze vertrekken vanuit hartje Brussel en verbinden de uiteinden 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Noctisnet bestond oorspronkelijk uit 

17 buslijnen, maar dat aantal werd, als gevolg van besparingen die de Brusselse 

regering vroeg, op 9 april 2010 teruggebracht tot 11 lijnen. 

In 2014 namen 364,6 miljoen reizigers het stedelijk openbaar vervoer om zich in 

de hoofdstad van België en Europa te verplaatsen. De metro alleen neemt zowat 
37% van de MIVB-reizigers voor rekening.[1] Het tramnet vervoert 36% klanten, 

tegen 27% voor het busnet. De MIVB bedient meer dan 2.200 haltes verspreid 

over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de rand. De afgelopen 10 jaar steeg 

het reizigersaantal van de MIVB met bijna 80%. Dat is een spectaculaire 

toename die nagenoeg uniek is in Europa. De dekkingsgraad (de mate waarin de 
onderneming haar eigen bedrijfskosten financiert) nam de afgelopen jaren ook 

sterk toe en ligt nu boven de 50%. Eind jaren 90 was dit slechts 34,8%. Bij het 

bedrijf werken ruim 7.600 mensen. 

 

MHEV - Mild Hybrid Electric Vehicle 
 

Bij mild hybrides (MHEV) wordt de brandstofmotor waar mogelijk geholpen door 

een extra krachtbron op elektriciteit. Bij lage snelheden of als de auto stationair 

draait kan de brandstofmotor zichzelf uitschakelen: zijn werk wordt dan, zonder 

dat je daar iets voor hoeft te doen, overgenomen door de elektromotor. Op die 
momenten komt de stroom uit een extra 48V-accu en rij je dus stil en schoon. 

Als er vervolgens weer meer vermogen nodig is gaat de brandstofmotor weer 

aan de slag. De 48V-accu wordt onderweg telkens automatisch opgeladen. Je 

hoeft de auto dus niet zelf op te laden en bespaart tóch brandstof. 

 

It’s a hybrid car which is also known as an MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle). 
Cleverly it combines Land Rover’s efficient Ingenium petrol and diesel engines 

with a powerful underfloor battery so the engine can be turned off when 

coasting, braking, or stationary. (LandRover) 

 

N 
 

NCC - Net Contract Cost 
 

NGVA – Natural & bio Gas Vehicle Association   
 

Website: https://www.ngva.eu 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Poelaertplein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paleis_van_Justitie_(Brussel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/April_2007
https://nl.wikipedia.org/wiki/9_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/2010
https://www.ngva.eu/
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Contactpersoon 

 

 

Missie 

 

The Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA Europe) is the European 
association that promotes the use of natural and renewable gas as a 
transport fuel. Founded in 2008, its 124 members from 27+4 countries 
include companies and national associations from across the entire gas and 
vehicle manufacturing chain. 

NGVA Europe is a platform for the industry involved in producing and 
distributing vehicles and natural gas, including component manufacturers, 
gas suppliers and gas distributors. It defends their interests to European 
decision-makers to create accurate standards, fair regulations and equal 
market conditions. 

NGVA Europe creates networks among interested stakeholders to reach 
consensus on positions and actions to expand the market for the natural gas 
transport system. It also collects, records and communicates reliable facts 
and significant developments in the market. 
 

 

Structuur 

 

NGVA Europe’s members meet once a year during the General Assembly and appoint 
a Board of Directors as the governing body of the association. An Executive Board is 
formed on the basis of the Board of Directors. The General Assembly is the highest 
authority of the association. NGVA Europe Secretariat and Working Group members 
report on their activities to the General Assembly during the annual gathering. NGVA 
Europe consists of three main Working Committees covering 
Communications&Events, Technical Activities and the National Corner; Members have 
the possibility to join and work in any of the established Working Group within the 
Committees, and can advise on the committee’s’ composition. 
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O 
 

O&M - Observations and Measurements 
 

ONGEREGELD VERVOER (autocar - coaching) 
 

Definitie 

 
Autocar ondernemingen bieden aan hun cliënteel binnen- en buitenlandse 

verplaatsingen naar een bestemming maar ook binnen- en buitenlandse 

reizen met een attractief programma aan. 

 

Het eerste type wordt bestempeld als chartervervoer en brengt individuen, 
groepen en verenigingen van, en naar hun reisdoel. De trip kan een zakelijk of 

vrijetijds karakter hebben. De organisatie die de opdracht geeft regelt meestal 

zelf het verloop van de excursie. De chauffeur draagt zorg voor de sfeer, de 

logistiek in de autocar en de veilige verplaatsing. 

 

Bij een georganiseerde reis draagt de onderneming ook de 
verantwoordelijkheid over het inhoudelijk programma van de uitstap. Bezoeken 

aan kulturele en historische plekken, catering en logement, tijdschema en zelfs 

vrije tijd wordt door de autocarist gepland en uitgewerkt, en meestal door een 

reisbegeleider en eventuele gids voor de passagiers uitgevoerd. 

Technisch gesproken kent dit vervoer geen vaste trajecten, haltes of 
uurschema's waarvan het woord ongeregeld werd afgeleid. In België is 

ongeregeld vervoer administratief een federale materie, waardoor de Federale 

OverheidsDienst Mobiliteit bevoegd is. Voor enkele recente officiële statistieken 

van deze sector, raadpleeg hier 

 

OPEX – Operational Expenditure 
 

Definitie 

 

Terugkerende kosten voor de operationele bedrijfsvoering 

 

An operating expense, operating expenditure, operational expense, operational 

expenditure or opex is an ongoing cost for running a product, business, or 

system. Its counterpart, a capital expenditure (capex), is the cost of developing 
or providing non-consumable parts for the product or system. 

 

P 
 

PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle 
 

https://www.fbaa.be/sites/default/files/downloads/Autocars_2013_Stats.pdf
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Een plug-inhybride (Engels: plug-in hybrid electric vehicle of PHEV) is 
een hybride voertuig dat gebruik maakt van herlaadbare batterijen of een andere 

manier van energieopslag, dat volledig herladen kan worden door het voertuig 

aan te sluiten op een externe energiebron (bijvoorbeeld een traditioneel 

stopcontact). 

 

Een plug-inhybride combineert de karakteristieken van zowel een 
conventioneel hybride elektrisch voertuig – dat een elektromotor en een 

verbrandingsmotor heeft – als een volledig elektrisch voertuig (FEV) - dat via 

een stekker wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Er zijn PHEV-versies van 

personenwagens, bedrijfswagens, bestelwagens, vrachtwagens, bussen, treinen, 

bromfietsen, scooters, militaire voertuigen en schepen.[1][2][3]Plug-in hybride 
auto's worden ook wel semi-elektrische auto's genoemd.[4] De plug-in hybride 

behoort samen met de volledig elektrische auto tot de categorie plug-ins (Plug-in 

Electric Vehicle, PEV). 

 

Plug-In Hybrid Electric Vehicles worden vaak kortweg hybrides genoemd, of 
PHEV om ze te onderscheiden van Mild Hybrid Electric Vehicles (MHEV). 

 

A plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) is a hybrid electric vehicle whose battery can be 
recharged by plugging it into an external source of electric power, as well as by its on-board 
engine and generator. Most PHEVs are passenger cars, but there are also PHEV versions of 
commercial vehicles and vans, utility trucks, buses, trains, motorcycles, mopeds, and military 
vehicles. 

Similarly to all-electric vehicles, plug-in hybrids displace emissions from the car tailpipe to the 
generators powering the electricity grid. These generators may be renewable, or may have lower 
emission than an internal combustion engine. Charging the battery from the grid can cost less 
than using the on-board engine, helping to reduce operating cost. 

Mass-produced plug-in hybrids were available to the public in China and the United States since 
2010.[3][4][5] By the end of 2017, there were over 40 models of series-production highway legal 
plug-in hybrids for retail sales. Plug-in hybrid cars are available mainly in the United States, 
Canada, Western Europe, Japan, and China. The top-selling models are the Mitsubishi Outlander 
P-HEV, the Chevrolet Volt family, and the Toyota Prius PHV.[6] 

 

 
 

PTA – Public Transport Authority 
 

“Public Transport Authority” is wat wij een “Openbare Vervoersmaatschappij” 

noemen. Het is een agentschap onder de mantel van het departement van 
transport. Het overziet de werking van alle openbaar vervoer. 

 

PTA-Vlaanderen 

 

• Wie in Vlaanderen een bus of een tram wil nemen, kan daarvoor terecht 

bij de diensten van De Lijn. 
o https://www.delijn.be/nl/ 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hybride_voertuig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Batterij_(elektrisch)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hybride_voertuig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrisch_voertuig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plug-inhybride#cite_note-milieucentraal.nl-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plug-inhybride#cite_note-wikimobi.nl-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plug-inhybride#cite_note-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plug-inhybride#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_electric_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric-vehicle_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Mopeds
https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_electric_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_hybrid#cite_note-GCC0310-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_hybrid#cite_note-Edmunds310-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_hybrid#cite_note-Volt1stDelivery-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Series_production
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Outlander_P-HEV
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Outlander_P-HEV
https://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Volt_family
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius_PHV
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_hybrid#cite_note-Top10PEVs2016-6
https://www.delijn.be/nl/


Een project van BAAV en Busworld Foundation met de steun van VLAIO (Innoveren & Ondernemen) 30 

PTA-Brussel 

 

In Brussel zijn er meerdere vervoersmaatschappijen actief: 

 

• MIVB voor verplaatsingen met bus, tram of metro binnen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

o https://www.stib-mivb.be/index.htm?l=nl 
 

• De Lijn voor verbindingen tussen Brussel en Vlaanderen 

o https://www.delijn.be/nl/ 

 

• TEC voor het vervoer tussen Brussel en Wallonië 
o https://www.letec.be/#/ 

 

 

 

PTA-Wallonië 

 

• In Wallonië neemt de TEC het bus- en tramverkeer voor zijn rekening. 

o https://www.letec.be/#/ 

 
 

PV – Photovoltaic 
 

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat, 

met behulp van fotovoltaïsche cellen in het paneel, een deel van de fotonen uit 
het zonlicht omzet in elektriciteit. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is 

een vorm van duurzame energie. Het op deze wijze opvangen en omzetten van 

zonne-energie wordt kortweg zon-PV genoemd (PV van photovoltaic cell).  

 

Zonnepanelen worden ook toegepast voor energieopwekking in de ruimtevaart 
en voor energieopwekking in afgelegen gebieden. 

 

Een zonnepaneel moet niet worden verward met een zonnecollector. Deze is op 

een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, 

meestal water. 
 

PPP - Public Private Participation 
 

PPS - Publiek Private Samenwerking 
 

PROCUREMENT 
 

Procurement is the process of finding and agreeing to terms, and acquiring 

goods, services, or works from an external source, often via a tendering or 
competitive bidding process. Procurement generally involves making buying 

decisions under conditions of scarcity. 

 

https://www.stib-mivb.be/index.htm?l=nl
https://www.delijn.be/nl/
https://www.letec.be/#/
https://www.letec.be/#/
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Q 
 

R 
 

ROI - return on investment 
 

S 
 

SORT & E-SORT - Standardised On-Road Test cycles (and Electric) 
 

The UITP SORT methodology ('Standardised On-Road Test cycles'), an initiative 

of the UITP Bus Committee, first aimed at providing the bus sector with a 

standardised means of comparing the energy consumption of different buses 
when procuring at tender stage. This normalised requirement allows bus 

operators, or any purchasing entity of a City or Public Transport Authority, to 

have access to comparative data regarding traction energy consumption (either 

fuel, gas or electricity) and information on the optimal daily range for electric 

buses.  
To meet the changing needs of the sector, SORT has recently expanded its scope 

to include electric buses. The newly branded ‘E-SORT’ has the aim to measure, in 

an accurate and reproducible way, the traction energy consumption and to obtain 

information on the Zero Emissions range of a bus. The E-SORT test protocol 

applies to two types of electric buses: full electric buses (BEV) and hybrid buses 
that can be externally re-charged (plug-in hybrid electric bus, PHEV). 

 

SORT-1 = stadsverkeer 

SORT-2 = randstedelijk verkeer 

SORT-3 = streekvervoer 
 

T 
 

TCO - total cost of ownership 
 

TEC - transport en commun (Wallonië) 
 

TEC, afkorting van Transport en commun, vanaf 1991 tot en met 31 december 

2018 ook wel Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT), of sinds 1 
januari 2019 Opérateur du Transport de Wallonie (OTW) is een vervoerbedrijf dat 

stads- en streekvervoer exploiteert in Wallonië in opdracht van het Waals 

Gewest. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stads-_en_streekvervoer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walloni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waals_Gewest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waals_Gewest
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Met 1543 voertuigen (+ 533 van exploitanten) worden jaarlijks 158,5 miljoen 
reizigers vervoerd. De OTW is voortgekomen uit het Waalse deel van de 

NMVB/SNCV en fusies met de stadsvervoerbedrijven van Verviers (STIV), Luik 

(STIL) en Charleroi (STIC). Het bedrijf vervoert voornamelijk per bus. In de 

omgeving van Charleroi exploiteert de OTW ook trams, deels op een 

premetrotracé. Daarnaast exploiteert TEC ook een kabelspoorweg in Spa. In 

tegenstelling tot De Lijn opereerden de verschillende entiteiten tot en met 31 
december 2018 bij de SRWT veel zelfstandiger. Zo leggen zij zelf de tarieven 

vast en hebben alle een eigen website. Sinds 1 januari zijn door een hervorming 

de vijf entiteiten gefuseerd. Tegelijkertijd werd de naam gewijzigd en het aantal 

directies gereduceerd. Een deel van de buslijnen van de OTW wordt door 

onderaannemers of exploitanten uitgebaat. De grootste exploitantenholding in 
Wallonië is EBH 

 

TND - The New Drive (B) 
 

Website 

 

www.thenewdrive.be 

 
The New Drive werkt als advies- en projectmanagementbureau aan een schoner 

België, door in te zetten op elektrische mobiliteit, duurzame energie en de fiets. 

 

U 
 

UITP - Union Internationale de Tramways / Public Transport 
 

On 17 August 1885, Europe’s 50 main tramway operators came together in 

Brussels to create the “Union Internationale de Tramways/Internationaler 
Permanenter Strassenbahn-Verein”. The association we know now as UITP 

(International Association of Public Transport) was thus born with 63 

member companies from nine countries. 

 

Over the years UITP has adapted its structure and broadened its focus to become 
more inclusive of the entire public transport sector. Deepening the dialogue 

between industry, transport companies and authorities, UITP allows the entire 

sustainable mobility sector to work together in a spirit of partnership within the 

association. 

 

UITP has always been a knowledge hub, a place to collect and exchange best 
practices and benchmarks and now it is pooling its members’ collective strength 

and concentrating its energy on shaping the future and the exciting urban 

mobility challenges that lie ahead. 

 

Today UITP represents 1,500 member companies giving access to over 18,000 
contacts from the fields of urban, local, regional and national mobility from more 

than 96 countries on all continents. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Maatschappij_van_Buurtspoorwegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verviers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Transports_Intercommunaux_de_Verviers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stad_Luik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Transports_Intercommunaux_de_Li%C3%A8ge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charleroi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Transports_Intercommunaux_de_Charleroi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autobus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charleroi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Premetro
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabelspoorweg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spa_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Vervoermaatschappij_%22De_Lijn%22
https://nl.wikipedia.org/wiki/Busexploitant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurobus_Holding
http://www.thenewdrive.be/
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While UITP’s main office has always been located in Brussels, Belgium, over the 

last 15 years different regional divisions have been created worldwide, together 

with the establishment of 14 liaison and regional offices as well as two Centres 

for Transport Excellence. 

 

V 
 

VLEVA – Vlaams Europees Verbindingsagentschap 
 
VLEVA geeft Vlaamse overheden en het maatschappelijke middenveld betere 

toegang tot het Europese beleid. Zo kunnen ze hun Europese belangen tijdig en 

geïnformeerd behartigen. Ons doel? Vlaanderen meer zichtbaar maken in Europa 

en het belang van Europa voor Vlaanderen in de verf zetten. 

 
Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA) werd daarom in 2006 

opgericht als brug tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, het middenveld 

en de Vlaamse overheid. Omdat Europa belangrijk is voor Vlaanderen en omdat 

Vlaanderen belangrijk is voor Europa. 

 

VLEVA biedt met zijn informatieplatform en netwerk een betere toegang tot het 
Europese beleid aan Vlaamse overheden en het maatschappelijke middenveld. 

Onze leden en de Vlaamse overheden kunnen zo hun Europese belangen tijdig en 

geïnformeerd behartigen. 

 

Kortenberglaan 71 
1000 Brussel 

info@vleva.eu 

+32(0)2 737 14 30 

 

 

VITO (B) - www.vito.be 
 

VITO is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van 

cleantech en duurzame ontwikkeling. Ons doel? De transitie versnellen naar een 

duurzame wereld. 
 

VRA - Vlaamse Raad van Autocar- en Autobusondernemers 
 

Gemeenschapsvoorzitter VRA - Dhr. Mark D’Eigens. VRA is de Vlaamse vleugel 

van de FBAA en vertegenwoordigt de bedrijven actief in het collectief vervoer 
over de weg met vestigingen in het Vlaams Gewest en Vlaams-Brabant 

W 
 

https://www.uitp.org/centres-transport-excellence
https://www.uitp.org/centres-transport-excellence
mailto:info@vleva.eu
tel:003227371430
http://www.vito.be/
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WATERSTOF – ook Hydrogen genoemd 
 

Waterstof is een chemisch element met symbool H (La: Hydrogenium) en 
atoomnummer 1. Het element komt als zodanig niet in geïsoleerde vorm voor in 

normale omstandigheden, maar vormt door de hoge reactiviteit verbindingen. 

Onder atmosferische omstandigheden vormt waterstof een twee-atomig 

molecule: diwaterstof, dat meestal gewoon als waterstof of waterstofgas 

aangeduid wordt. Waterstof is het meest voorkomende element in het 
universum. Het normale isotoop van waterstof "protium" bestaat maar uit één 

proton en één elektron en bevat dus geen neutronen. Waterstof is het enige 

element dat zonder neutronen bestaat. 

Waterstof 

 • Is het lichtste element op aarde, 14 keer lichter dan lucht. 1 
Nm³ waterstofgas weegt 90 gram 

 • Is een kleurloos, reukloos, niet giftig gas 

 • Is geen energiebron, maar een energiedrager 

 • Kan worden geproduceerd uit een brede waaier aan bronnen 

 • Heeft in kleine volumes (gecomprimeerd) grote capaciteit voor de 
opslag van energie 

 • Wordt in voertuigen gasvormig onder druk (350/700 bar) 

De duurzaamheid van waterstof is afhankelijk van de productiewijze. In de 

industrie wordt jaarlijks nu al 500 miljard m3 waterstof als grondstof in 

processen gebruikt. Deze waterstof is echter voornamelijk geproduceerd vanuit 

aardgas (reforming). 
Voertuigen op waterstof zijn zero-emissie en stil. De actieradius en tanksnelheid 

zijn vergelijkbaar met die van voertuigen op traditionele brandstof. Waterstof 

wordt toegepast in bussen, heftrucks, vuilniswagens, vaartuigen en auto’s. 

 

WATERSTOFNET vzw 
 

WELL TO WHEEL (Well-to-Tank + Tank-to-Wheel) 
 

De verzamelnaam die Well-to-Tank en Tank-to-Wheel onderbrengt, is Well-to-

Wheel (WTW). 
 

De 'Well to wheel'-uitstoot, ofwel de ecologische voetafdruk van een EV als de 

productiekosten van de auto én de gebruikte stroom worden meegerekend 

 

De term Well-to-Tank (WTT) beschrijft het subbereik van de brandstoftoevoer, 
van productie van de energiebron (benzine, diesel, elektriciteit, aardgas) tot 

brandstoftoevoer (transport naar laadpunt of brandstofpomp). 

 

De term Tank-to-Wheel (TTW) verwijst naar een deelbereik in de kabelrups van 

een voertuig dat zich uitstrekt van het punt waarop energie wordt geabsorbeerd 
(laadpunt; brandstofpomp) tot het ontladen (rijdend). TTW beschrijft dus het 

brandstofverbruik in het voertuig en de emissies tijdens het rijden 

 

Aan de andere kant wordt in het tijdperk van e-mobiliteit en decarbonisatie 

steeds meer de voorkeur gegeven aan een holistische benadering die het 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemisch_element
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atoomnummer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diwaterstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protium_(isotoop)
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volledige energieverbruik en alle broeikasgasemissies van een brandstof door 
productie, levering en gebruik omvat.  

X 
 

Y 
 

Z 
 
 


