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Inleiding  

Duitsland is gekend als één van de belangrijkste landen voor de ontwikkeling en productie van auto’s.  

Mensen van over heel de wereld bewonderen het design, het technisch vernuft en betrouwbaarheid 

van wagens ‘made in Germany’. 

Zo’n 135 jaar geleden nam de Duitse ingenieur Carl Benz een patent op de eerste ‘automobiel’ met  

3-2-taktmotor die hij in zijn werkplaats in Stuttgart had ontwikkeld. Dat was tevens het startschot voor 

de ontwikkeling van een industrie die niet alleen in Duitsland, maar ook wereldwijd, zijn stempel heeft 

gedrukt op de economie en de samenleving.  

Sinds enige tijd, en versneld door recentere gebeurtenissen en maatschappelijke evoluties, is er echter 

een omwenteling merkbaar in de auto-industrie. Er wordt gezegd dat de komende 10 à 20 jaar 

evenveel, zo niet meer, veranderingen met zich mee zullen brengen als de hele periode voordien 

(sinds het ontstaan van de auto). 

Verwacht wordt dat de sector sterk zal veranderen, nieuwe markten zullen ontstaan, gevestigde 

bedrijven hun businessmodel ingrijpend zullen moeten aanpassen en dat er (nog meer) nieuwe spelers 

op de markt zullen komen. Deze veranderingen worden vooral gedreven doordat autorijden in 

de toekomst bijna zeker elektrisch, (semi-)autonoom en verbonden (‘vernetzt’) zal zijn. 

In deze beknopte studie wordt dieper ingegaan op de trends en verwachtingen voor de auto-industrie 

(breder: de mobiliteitsindustrie), welke de gevolgen kunnen zijn in/voor Duitsland, alsook de risico’s 

en opportuniteiten voor toeleveranciers. 
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Belang van de auto-industrie voor Duitsland  

De Duitse auto-industrie is uitgegroeid tot de belangrijkste economische sector van het land. 

Vanuit hun hoofdkwartier in Duitsland hebben enkele van de meest bewonderde automerken, zoals 

Audi, BMW, Daimler, Porsche en VW, de wereld veroverd.  

De cijfers zijn indrukwekkend: 

Bij de Duitse constructeurs werken rechtstreeks zo’n 830.000 mensen. Houdt men ook rekening met 

toeleveranciers en aanverwante industrieën, dan komen daar nog eens 1,5 miljoen tot 1,8 werknemers 

bij, al naar gelang de bron. Van de totale value chain of waardeketen die met deze industrie is 

verbonden, wordt 70% toegeschreven aan middelgrote ondernemingen (kmo’s). 

Grafiek: evolutie van het aantal werknemers in de Duitse auto-industrie van 2005 tot 2019  

 

Bron: Statista online, gebaseerd op cijfers Statistisches Bundesamt  

Na de auto-industrie als grootste sector, volgen de machinebouw, chemie-, farmaceutische sector en 

de voedingssector. 

De omzet van de sector oversteeg in 2016 de gigantische som van 400 miljard euro (23% van de gehele 

Duitse industriële productie). Ongeveer 11% van de volledige economische Duitse activiteit is terug te 

voeren op de automobielindustrie.  



Nieuwe mobiliteitsconcepten en de impact op de Duitse auto-industrie I mei 2020 5 

Infografiek: Automobielindustrie in Duitsland 

 

Bron: www.orange.handelsblatt  

Het exportaandeel ligt rond de 65%, wat betekent dat meer 3/5 van de in Duitsland geproduceerde 

wagens in het buitenland wordt verkocht, voor een waarde van 282,7 miljard euro of bijna één vijfde 

van de totale Duitse export. Dit draagt enerzijds enorm bij aan de creatie van de waardeketen, 

anderzijds maakt het de sector ook potentieel kwetsbaar wanneer er beperkingen op de vrije 

wereldhandel zouden ingevoerd worden (quota, heffingen etc.). 

http://www.zeit.de/
http://www.orange.handelsblatt/
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Grafiek: exportaandeel van de Duitse automobielindustrie van 2005 tot 2019 

 

Bron: Statista online, gebaseerd op cijfers Statistisches Bundesamt  

Duitse autobouwers zijn de laatste decennia, dankzij de vele productievestigingen wereldwijd, 

belangrijke investeerders in het buitenland (vooral in Azië en de VS). Omgekeerd heeft de sector ook 

een grote aantrekkingskracht op buitenlandse bedrijven die in Duitsland investeren. 

De sector is ook een belangrijke motor voor onderzoek en ontwikkeling. De Duitse autonijverheid 

investeerde in 2017 zo’n 42 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling. Hiervan werd alleen al 

25,7 miljard euro uitgegeven in Duitsland zelf; een derde meer dan de totale uitgaven voor R&D in alle 

andere economische sectoren samen. Onderzoek en ontwikkeling zijn zo belangrijk in 

de automobielindustrie dat meer dan 1 op de 4 R&D-medewerkers in de Duitse industrie 

tewerkgesteld is in deze sector. In totaal zijn er 126.400 mensen werkzaam in R&D-gebieden van 

de Duitse automobielindustrie. 

Het is geen geheim dat de Duitse autobouwers een grote lobbykracht hebben, tot zelfs contacten op 

het hoogste politieke niveau. Op die manier proberen ze de milieuwetgeving van zowel de Bund als 

van Europa in hun voordeel te beïnvloeden, met werkgelegenheid als meest gebruikte argument. 

Het is waarschijnlijk ook de reden waarom de Duitse politiek niet echt daadkrachtig heeft gereageerd 

op de recente schandalen in de sector (Diesel-affaire, vermeende kartelvorming, …).  

Toch blijven Duitsers gehecht aan hun automerken. Uit een bevraging uit 2018, blijkt dat 3 van 

de 7 meest geliefde merken, auto’s van Duitse makelij zijn. 
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Grafiek: de 7 meest geliefde merken in Duitsland  

 

Bron: Statista online, gebaseerd op een bevraging door Brandmeyer Markenberatung  

De laatste jaren is er echter een evolutie aan de gang die deze toch vrij traditionele sector in Duitsland 

op termijn fundamenteel kan veranderen, onder meer op vlak van waarde-creatie en tewerkstelling. 

De grote afhankelijkheid van de auto-industrie kan een zware impact hebben, als de zaken in 

de toekomst niet zo vlot zouden lopen zoals dat tot nu toe het geval is.  

Een van de grote drijfveren of oorzaken van de veranderingen is te vinden bij de overgang van 

de aandrijving door een klassieke verbrandingsmotor naar de elektromotor.  

Elektromobiliteit in stroomversnelling  

Bij de ontwikkeling van de verbrandingsmotor en de auto, lag de focus aanvankelijk vooral op 

het verfijnen van de techniek, het opvoeren van de snelheid en het vergroten van de actieradius. 

In een tweede fase werd meer aandacht besteed aan comfort en veiligheid.  

Auto’s werden een statussymbool waarbij ‘groter, sneller, comfortabeler’ de toon voerden. Pas vanaf 

de oliecrisissen in de jaren ’70 ontstond er aandacht voor het brandstofverbruik, niet zozeer omwille 

van ecologische beweegredenen, maar wel vanwege de vrees voor olieschaarste. Er volgde 

een economische crisis en autoproducenten werden door de consument gedwongen compactere en 

zuinigere auto’s op de markt te brengen. 
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Toenemende vervuiling heeft geleid tot het invoeren van internationale klimaatdoelstellingen met als 

doel het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugdringen van het broeikaseffect. 

Aangezien voertuigen met verbrandingsmotoren wezenlijk bijdragen tot de luchtvervuiling, worden 

aan autoconstructeurs steeds strengere uitstootnormen opgelegd. In Europa vertaalt zich dat in 

de Euro-normen, die de schadelijke uitstoot van wagens classificeren.  

De huidige norm legt de producenten op om tegen 2021 de gemiddelde uitstoot te beperken tot 

95 gram CO² per kilometer. In november 2017 heeft de Europese Commissie een plan voorgesteld om 

tegen 2025 en 2030 respectievelijk er bijkomend 15 en 30 procent af te doen. Naast de technologische 

uitdagingen, worden de autoconstructeurs geconfronteerd met steeds hogere productiekosten om 

deze normen nog te kunnen halen. 

Ook het gesjoemel met uitstootwaarden (zogenaamde Dieselgate of, in het Duits, Abgasskandal), 

initieel bij Volkswagen en nadien uitgebreid tot andere producenten, heeft ertoe geleid dat de laatste 

jaren een versnelde evolutie richting ‘schone’ voertuigen op gang is gekomen.  

Types schone voertuigen  

Met schone auto’s bedoelt men wagens die emissiearm of emissievrij zijn. Meestal maakt men 

het volgende onderscheid: 

Batterij-elektrische voertuigen 

Deze elektrische auto’s hebben enkel een elektromotor die zijn vermogen haalt uit een batterij. 

Die wordt opgeladen aan een laadstation, meestal thuis, op het werk of onderweg. Dit type wagens 

wordt ook aangeduid als Battery Electric Vehicle (BEV) of Full Electric Vehicle (FEV).  

Er zijn ook varianten met een zogenaamde ‘range extender’. Dit zijn elektrische wagens die over 

een kleine brandstofmotor beschikken in geval de stroom dreigt op te raken. Die brandstofmotor drijft 

niet de wielen aan, maar laadt de accu bij. 

Elektrische voertuigen met brandstofcellen (waterstof)  

Dergelijke voertuigen hebben een brandstofcel aan boord die de getankte waterstof (door een reactie 

met zuurstof) omzet in warmte en stroom. Daarmee wordt een elektromotor aangedreven. 

Deze vorm van aandrijving combineert de voordelen van een elektrische wagen (stil, geen 

versnellingsbak nodig, geen directe schadelijke uitstoot, …) met de voordelen van een wagen met 

een verbrandingsmotor (autonomie, vol te tanken in enkele minuten). Op dit moment zijn er echter 

amper tankstations voor waterstof beschikbaar. 

Toch overheerst stilaan de mening dat dit de meest kansrijke vorm van elektrisch vervoer is op 

de lange termijn. 
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Plug-in hybride voertuigen  

Een hybride auto heeft zowel een brandstof- als een elektromotor. Wanneer je de batterij ook aan 

het stopcontact kunt laden, is er sprake van een plug-in hybride. Deze auto’s zijn ook gekend onder 

de Engelse benaming Plug-in hybrid electric vehicles (PHEV). 

Auto op aardgas of CNG  

Rijdt op aardgas of Compressed natural gas (CNG). CNG wordt opgeslagen in gasflessen die in de vloer 

van de auto geïntegreerd zijn. Het kan worden gebruikt als brandstof voor elk voertuig met 

een explosie- of verbrandingsmotor. 

Weliswaar is de uitstoot van een elektro-auto ter plaatse gering of onbestaand, toch is die aanwezig 

bij de stroomopwekking of bij de productie van de batterijen. Een discussie over het totale plaatje is 

dus op zijn plaats. Kan men van een ‘groene’ wagen spreken als de batterij wordt opgeladen met 

stroom opgewekt uit bruinkoolcentrales? Is het productieproces van de batterijen duurzaam? 

Waar en hoe worden de grondstoffen gewonnen?  

Alleszins kan men pas spreken van een CO²-neutrale auto als de stroom wordt opgewekt door 

hernieuwbare energie. En als iedereen elektrisch begint te rijden, is er dan voldoende groene stroom 

voorhanden? Dit is nog een open debat waar we in deze studie niet verder op in gaan. 

Aantal elektrische voertuigen in Duitsland  

De Duitse regering had zich in 2008 als doel gesteld om tegen 2020, 1 miljoen elektrische auto’s op 

de wegen te hebben. Onderstaande grafiek toont dat het huidige aantal ingeschreven voertuigen nog 

ver onder die doelstelling ligt. 



Nieuwe mobiliteitsconcepten en de impact op de Duitse auto-industrie I mei 2020 10 

Grafiek: evolutie van het aantal elektro-auto’s in Duitsland tussen 2006 en januari 2020 

  

Bron: Statista online, gebaseerd op cijfers van het Kraftfahrt Bundesamt (KBA) 

Op 1 januari 2020 waren in Duitsland in totaal 136.617 elektrische auto’s ingeschreven: daarmee 

worden de conventionele elektrische auto’s met een elektrische motor en batterij bedoeld. Ook al zijn 

de groeicijfers indrukwekkend en veelbelovend, toch is de kaap van 1 miljoen elektro-auto’s nog 

een eind weg; de personenauto’s met conventionele verbrandingsmotoren bedragen nog altijd 98% 

van het aantal ingeschreven auto’s. 

Net als in veel andere landen, probeert de Duitse overheid om de consument door middel van premies 

en fiscale voordelen tot de aankoop van elektrische auto’s te bewegen. Vanaf 2016 konden kopers van 

een elektrische auto beroep doen op een aankooppremie (Umweltbonus) tot 4.000 euro, maar enkel 

voor welbepaalde modellen. De ene helft van de premie wordt betaald door de federale overheid, 

de andere helft door de autoconstructeurs in de vorm van een korting.  
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Grafiek: aantal inschrijvingen van nieuwe elektrische personenwagens van 2015 tot 2019 

 

Bron: KBA - Statista  

Gedurende de eerste 12 maanden kwamen de premie-aanvragen (zo’n 23.000) maar traag op gang. 

2019 was uiteindelijk een recordjaar waarbij de stand op meer dan 300.000 aanvragen stond, waarvan 

63.281 voor volledig elektrische en 239.250 voor Plug-In Hybride voertuigen.  

Voor de Umweltbonus werd 1,2 miljard euro voorzien, de actie liep tot 2019. De populairste modellen 

waren de Renault Zoe en de Audi A3.  

Hybride-wagens hebben een grote sprong gemaakt, maar waarom blijven elektro-modellen zo ver 

achter? Ongetwijfeld spelen dezelfde factoren als in andere landen mee: elektro-modellen waren tot 

nu toe een stuk duurder dan de conventionele, het aanbod is relatief beperkt, er is de vrees voor een te 

korte actieradius, er zijn nog te weinig laadpunten, enz.  

En men mag ook nooit onderschatten hoezeer een Duitser zijn auto liefheeft.  

Sinds de Tweede Wereldoorlog staat de auto symbool voor nieuwe welstand, het Wirtschaftswunder, 

Duits ingenieurschap. Slogans als: Das Auto (Volkswagen), Vorsprung durch Technik (Audi), Freude am 

fahren (BMW), Wir leben Autos (Opel), vrijheid om te reizen, … spreken tot de verbeelding. 

Modellen als de VW Kever, Porsche 911, Audi Quattro, Mercedes SL en ettelijke andere staan in 

het collectieve geheugen gegrift.  

Die traditie, mentaliteit en gewoonten veranderen vergt tijd en misschien net iets meer bij de Duitse 

autobestuurder. 
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Batterijen  

Een van de wezenlijke onderdelen van een elektrische auto is uiteraard de batterij. Die dient 

(overwegend extern) te worden opgeladen en geeft dan vermogen af aan de elektromotor.  

De batterij bepaalt grotendeels de actieradius van een e-auto; die reikwijdte is momenteel een van 

de grootste hindernissen voor de consument om over te stappen naar elektrisch rijden. Een bestuurder 

wil niet het risico lopen om met een lege batterij komen te staan en niet op tijd bij het volgend 

laadstation te geraken. In het Duits wordt dit fenomeen ‘Reichweitenangst’ genoemd. 

Die vrees blijkt vooral psychologisch te zijn, aangezien onderzoek van het Nationale Plattform 

Elektromobilität (NPE) aantoont dat 80% van de Duitsers amper 40 km per dag aflegt, terwijl 

de reikwijdte van de meeste elektrische auto’s, bij normaal verbruik, 150 tot 200 km bedraagt, 

vooraleer weer moet geladen worden. En doordat de batterijtechnologie constant wordt verbeterd en 

de productiekosten gestaag dalen, zal de reikwijdte in de komende jaren steeds minder 

een belemmering vormen. Bovendien stijgt ook het aantal laadpunten exponentieel. 

Op dit moment zijn lithium-ion batterijen het meest gangbaar. Deze heeft een hoge energiedichtheid 

en heeft een grote levensduur met een heel beperkte batterijdegradatie. Het nadeel van deze batterij 

is voornamelijk merkbaar in de winter. De batterijen functioneren het beste bij circa 20 tot 25 graden. 

Bij lagere of hogere temperatuur kom je doorgaans minder ver met een volle lading; vooral kou heeft 

een behoorlijke invloed. Voor de toekomst kijkt men hoopvol naar de zgn. solid-state batterijen. 

Deze zijn nog in volle ontwikkeling, maar zouden goedkoper, veiliger, duurzamer en efficiënter zijn bij 

laden en ontladen. 

Een van de grootste uitdagingen waar de auto-industrie de komende jaren voor staat, is te zorgen voor 

voldoende productiecapaciteit om aan de vraag naar batterijen te kunnen voldoen.  

Het probleem voor de Duitse en bij uitbreiding de Europese autoconstructeurs, is dat Europa totaal 

geen rol speelt in de productie van batterijcellen. Slechts 3% van de batterijen wordt in Europa 

gefabriceerd, terwijl de markt wordt gedomineerd door Azië (vooral China, Japan en Zuid-Korea, met 

Samsung en Panasonic als koploper). De Verenigde Staten zijn aan een inhaalbeweging bezig, vooral 

gedreven door Tesla. 

In Europa is het besef doorgedrongen dat wie succesvol wil zijn in de elektromobiliteit, ook actief moet 

zijn in de productie van batterijcellen. Enkele grote bedrijven en onderzoeksinstellingen (waaronder 

BASF, Siemens, Renault en Daimler) hadden in 2017 een consortium gevormd, TerraE-Holding GmbH, 

met als doel op grote schaal lithium-ion batterijen te produceren in Duitsland, in navolging van Tesla’s 

Gigafactories. Dit consortium werd echter in 2018 overgenomen door de BMZ Groep, met hoofdzetel 

in Karlstein, en zet de Duitse productie van batterijcellen verder. 

Zo heeft ook de Europese Commissie in oktober 2017 de ‘European Battery Alliance’ gelanceerd om 

deze industriële uitdaging aan te gaan. Voor Europa is de totstandbrenging van een volledige 

binnenlandse waardeketen voor batterijen absoluut noodzakelijk voor een schone energietransitie en 

een concurrerende industrie. 
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Het industriële ontwikkelingsprogramma van de European Battery Alliance, de EBA250, wordt beheerd 

door EIT InnoEnergy. Vandaag de dag is EBA250 een projectgestuurde gemeenschap die meer dan 

400 industriële en innovatieve actoren samenbrengt (o.a. Umicore en Solvay), van mijnbouw tot 

recycling, met het gemeenschappelijke doel om een sterke en concurrerende Europese 

batterijindustrie op te bouwen. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en 

Laadinfrastructuur  

Een andere wezenlijke voorwaarde voor de uitbouw van de elektromobiliteit, is de aanwezigheid van 

voldoende laadinfrastructuur. Het is cruciaal dat het aantal laadpunten gelijke tred houdt met 

de verwachte groei van elektrovoertuigen. 

Grafiek: het aantal laadstations in Duitsland t.e.m. tweede kwartaal 2020 

 

Bron: Statista online, gebaseerd op ChargeMap.com  

De uitrol van laadinfrastructuur was tot voor kort een beetje zoals het verhaal van de kip en het ei: 

weinig laadpunten omdat er toch niet veel e-auto’s waren of weinig e-auto’s omdat er onvoldoende 

oplaadpunten waren? Er kon met laadinfrastructuur niet veel verdiend worden en dus schuwden 

de grote energiebedrijven, de oliemaatschappijen en de autoconstructeurs de hoge kosten.  

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
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Sinds kort komt er echter schot in de zaak. Zowel de overheid als de bedrijven beseffen dat een goed 

uitgebouwd oplaadnet onontbeerlijk is voor het slagen van elektromobiliteit en gaan de komende 

jaren enorme investeringen doen. 

In november 2017 heeft de Duitse auto-industrie (BMW, Daimler en het VW-concern met Audi en 

Porsche) samen met Ford en Shell de joint-venture ‘Ionity’’ opgericht met als doel om een geïntegreerd 

net van snellaadpunten te bouwen. Tegen 2021 wil men 400 dergelijke laadstations klaar hebben, 

waarvan een 100-tal in Duitsland. Daarvoor is ook een partnerschap aangegaan met Tank&Rast, 

een grote uitbater van tank- en parkeerplekken langs autosnelwegen.  

Ook dit initiatief is een poging om de voorsprong van Tesla bij te benen; de Amerikanen hebben op dit 

moment in Europa al 300 laadstations met 2.000 snelladers ter beschikking. Ongeveer 60 van 

die laadstations bevinden zich in Duitsland.  

Andere initiatieven om laadstations te bouwen zijn aangekondigd door de Duitse stroomproducent 

E.ON en het Deense bedrijf Clever en door het Oostenrijkse Smatrics samen met het Nederlandse 

Allego (project ‘Ultra’). 

Het is duidelijk dat de uitbouw van dergelijke (snel)laadinfrastructuur langs snelwegen 

grensoverschrijdend is. Duitsland zal echter, als belangrijkste transitland, bij de meeste projecten 

het hoogst aantal laadpunten tellen.  

Een belangrijk element om de investeringen te ondersteunen, was het feit dat de Europese 

autoproducenten de laadstandaard CCS hebben geadopteerd. Tesla volgt deze standaard niet, maar 

zou in de toekomst wel een CCS-adapter aanbieden.  

De Duitse overheid doet ook haar duit in het zakje: alleen al de federale regering wil tot 2020, 

300 miljoen euro bijdragen voor de uitbouw van een laadinfrastructuur. Men wil 15.000 laadpunten 

plaatsen waarvan 5.000 met een laadvermogen van 50 Kilowatt. 

Het elektro-offensief van de Duitse autobouwers  

De Duitse autobouwers hebben lange tijd een wat dubbele verhouding gehad tegenover elektrisch 

rijden. Ja, er werden geregeld investeringen aangekondigd. Ja, er werden hybride of volledig 

elektrische modellen toegevoegd aan het gamma. Maar anderzijds leek het toch nooit echt uit volle 

overtuiging en gaven ze de indruk niet voluit te gaan. 

Dit is niet verwonderlijk: het hele organisatieproces van de autobouwers (design, ontwikkeling, 

productie, verkoop, service...) én van de toeleveranciers is opgebouwd rond de verbrandingsmotor. 

Daarop is de hele waardeketen en het verdienmodel gebaseerd. Dat proces bijsturen, laat staan 

fundamenteel veranderen, is als een tanker van richting laten veranderen. Nieuwe spelers op de markt 

hebben die erfenis niet en zijn bijgevolg heel wendbaar en flexibel om in te spelen op ontwikkelingen. 

Een belangrijk aspect is ook dat een elektrische auto een pak minder onderdelen heeft dan de klassieke 

auto. Onder meer overbrenging, koeling, tank, versnellingsbak, … belangrijke onderdelen in onze 

huidige auto’s, zijn overbodig. De batterij, het hart van de elektrische auto, levert de hoogste bijdrage 
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aan de waarde-creatie. Laat dat nu net het onderdeel zijn waar de Europese autobouwers geen rol van 

betekenis spelen. Elektrische auto’s leveren simpelweg minder winst op voor de gevestigde industrie. 

Grafiek: waarde-creatie van een elektro- versus een verbrandingsmotor 

 

Bron: FEV – F.A.Z  

De traditionele autobouwers staan voor een heel complexe beslissing: tot op welke hoogte houdt men 

2 parallelle ontwikkelings- en productieprocessen in stand (met alle bijkomende kosten van dien) en 

vanaf welk punt beslist men voluit te gaan voor het ene traject en te desinvesteren in het andere. 

Het spreekt voor zich dat dit enorme gevolgen kan hebben voor de winstmarges van de bedrijven en 

voor de werkgelegenheid in Duitsland. 

Ook hier mag men weer de traditie en zelfs psychologie van de Duitse auto-ingenieurs niet 

onderschatten; als uitvinder en ‘hoeder’ van de verbrandingsmotor hebben ze zich steeds als doel 

gesteld deze technologie te verbeteren en te verfijnen, sneller, performanter en veiliger, maar ook 

zuiniger te maken. Hiervan afstappen vergt een grote mentaliteitswijziging. 

Onder druk van recente gebeurtenissen, niet in het minst de dieselaffaire, van de politiek (zowel 

de Duitse als daarbuiten) en van de concurrentie, ziet het ernaar uit dat de Duitse auto-industrie 

overstag is gegaan. Er is in 2017 een waar ‘elektro-offensief’ aangekondigd, inclusief zware 

investeringen om in de komende jaren nieuwe elektrische modellen op de markt te brengen.  

Tegen 2020 wil de Duitse autosector 40 miljard euro investeren in de ontwikkeling van 

elektromotoren. 

Ter gelegenheid van de IAA 2017, de grote autobeurs in Frankfurt, heeft Volkswagen, dat in zwaar 

weer was geraakt door de dieselaffaire, aangekondigd dat uiterlijk tegen 2030 van elk VW-model 

een volledig elektrische of minstens hybride variant op de markt zal gebracht worden 

http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/motor/elektroautos-fordern-hersteller-und-zulieferer-heraus-14547766/das-elektroauto-es-kommen-14559387.html
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(Projekt Roadmap E). Het gaat daarbij over een 300-tal modellen verspreid over het VW-concern, van 

personen- en bestelwagens, over bussen tot vrachtwagens. Daar bovenop komen 

tientallen miljarden euro aan investeringen in ontwikkelingen voor elektrische aandrijfsystemen, 

productie van batterijen en laadinfrastructuur.  

Ook de andere grote constructeurs lieten zich niet onbetuigd. BMW belooft tegen 2025 minstens 

13 nieuwe hybride en 12 volledig elektrische modellen op de markt te brengen. 

Daimler-baas Zetsche kondigde aan dat de SMART-serie tegen 2020 enkel nog in een elektrische versie 

zal bestaan. Tegen 2022 moet voor elk model in het Mercedes gamma een e-variant beschikbaar zijn. 

Het spreekt vanzelf dat dit alles in een stroomversnelling is gekomen door de beslissing van China 

(de grootste afzetmarkt ter wereld) om vanaf 2019 quota voor elektrische auto’s in te voeren in 

een poging om de hoge luchtvervuiling in de steden in de greep te krijgen. Vanaf 2025 moet zelfs 20% 

van de nieuw ingeschreven voertuigen elektrisch zijn. 

De Duitsers moeten rekening houden met concurrenten die al jarenlang ervaring hebben kunnen 

opdoen en zich stevig in de markt gezet hebben, met Tesla als meest bekende voorbeeld en met 

nieuwe spelers zoals BYD of Geely uit China. 

Autonoom rijden  

Een andere grote drijfveer voor de veranderingen die de auto-industrie kenmerken, is het zogenaamde 

autonoom rijden (‘autonomous driving’).  

Pogingen om een auto intelligenter te maken zijn op zich niet nieuw. Sinds enkele jaren is er bij 

bepaalde modellen al technologie in gebruik die de bestuurder ondersteunt bij het autorijden. 
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Typisch onderscheidt men 5 niveaus (of 6 wanneer men level 0 of geen ondersteuning meetelt). 

 

Bron: Business Insider gebaseerd op SAE International 

Level 0 – geen ondersteuning 

Geen enkele vorm van computergestuurde overname op rijvlak. Alles ligt volledig in de hand van 

de chauffeur. 

Level 1 - ondersteuning 

Eén functie kan overgenomen worden door de wagen. De meest bekende is cruise-control, maar even 

goed valt een rijstrook-assistent of automatische noodrem daaronder. 

Level 2 – deels geautomatiseerd 

De auto moet twee dingen tegelijk kunnen om level 2 te behalen. Denk dan aan een adaptieve cruise-

control en rijstrook-assistent. Een chauffeur kan dus in theorie zowel zijn handen van het stuur als 

tegelijkertijd de voeten van de pedalen halen. De chauffeur moet te allen tijde meteen terug 

de controle over kunnen nemen. Dit is de fase waarin de meeste automerken en regelgeving zich 

momenteel bevinden. 

Level 3 – hoog-geautomatiseerd 

Niveau waarbij je als bestuurder afgeleid mag zijn, maar snel moet kunnen ingrijpen na waarschuwing 

door het voertuig. 

Level 4 – autonoom 

In bepaalde situaties rijdt het voertuig zonder bestuurder. Het voertuig neemt alle functies over als 

de omstandigheden het toelaten (bv. daglicht, goed weer enz.). De chauffeur moet in bepaalde 

gevallen nog kunnen overnemen (oprijlaan, parking winkel, …).  
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Level 5 – zonder bestuurder 

De chauffeur is niet meer nodig en wordt passagier. Het voertuig beheerst alle functies; stuur en 

pedalen zijn overbodig.  

Men kan de niveaus ook als volgt samenvatten: 

Level 1 = foot off, 2 = hand off, 3 = eye off, 4 = mind off and Level 5 = body off 

Hoe hoger het niveau van autonomie, hoe meer sensoren, scanners en radarsystemen in de auto 

moeten ingebouwd worden. Er is meer interactie nodig met de omgeving, met de infrastructuur, met 

objecten, met andere voertuigen en weggebruikers. Er is nood aan de meest recente en tot op 

de centimeter accurate kaarten en ingewikkelde algoritmen. Enorme hoeveelheden data moeten  

real-time worden verwerkt en dit met een betrouwbaarheid die grenst aan absolute zekerheid.  

Mobiliteit wordt digitaal  

Autorijden en in ruimere zin mobiliteit wordt digitaal en begrippen als big data en Internet of Things 

(IoT) hebben ook in deze sector hun intrede gedaan. Men zegt weleens dat de auto een computer op 

wielen wordt die constant is verbonden (‘vernetzt’ of Connected Car) en voortdurend data uitwisselt 

met de omgeving en de gebruiker.  

Kortom, wie deze data bezit en begrijpt, heeft de sleutels in handen voor de mobiliteit van 

de toekomst. 

Dit verklaart ook waarom in de autobranche bedrijven actief zijn waarvan men dit tot voor enkele jaren 

niet had verwacht. Vooral de grote Amerikaanse digitale reuzen als Google, Apple en zelfs Amazon 

zetten de toon en zorgen voor een versnelde evolutie op vlak van zelfrijdende auto’s. Zij hebben snel 

begrepen dat bij het autonome rijden niet de productie van het voertuig de grootste uitdaging is, maar 

wel het ontwikkelen van de algoritmen en het genereren en het beheersen van de immense 

hoeveelheden data; competenties, die zij natuurlijk als geen ander in huis hebben. 

Alphabet, het concern waar Google deel van uitmaakt, is ver gevorderd met het Waymo project. 

Onder meer Apple, Uber en Tesla hebben gelijkaardige initiatieven lopen waarbij ze zelfstandig 

rijdende voertuigen op grote schaal testen. Het doel is zoveel mogelijk data te verzamelen, ervaring 

op te doen en het speelveld van de toekomstige mobiliteit te bepalen. 

De Duitse autoconstructeurs zijn wat in snelheid gepakt door deze nieuwe concurrenten. In het begin 

werd hun komst wat geminimaliseerd, maar nu worden ze heel ernstig genomen en proberen 

de gevestigde autobouwers en hun toeleveranciers terrein terug te winnen door grootschalige 

investeringen in digitale technologie en door allerhande allianties aan te gaan in nieuwe ecosystemen.  

Als de Duitse auto-industrie haar leiderspositie wil handhaven, moet ze zich zonder aarzelen 

voorbereiden voor de digitale toekomst en nog meer inzetten op innovatie. Een van de positieve 

indicatoren daarvoor is dat van de 5.839 patenten die wereldwijd zijn aangemeld op vlak van 

zelfrijdende wagens, ongeveer 52% in handen is van Duitse bedrijven. Als we de top 10 ondernemingen 

met patenten voor autonome wagens bekijken, zien we dat er maar liefst 6 Duitse fabrikanten en 

leveranciers genoteerd staan. 
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Grafiek: top 10 ondernemingen in aantal patenten voor autonome wagens tussen 2010 en juli 2017 

 

Bron: www.zelfrijdendvervoer.nl op basis van cijfers Instut der deutschen Wirtschaft Köln 

Nieuwe mobiliteitsconcepten  

Elektromobiliteit in combinatie met autonome voertuigen en digitalisering, leiden tot nieuwe 

mobiliteitsconcepten die een grote impact zullen hebben op de industrie. Zoals vermeld, zijn nieuwe 

geduchte concurrenten op de markt gekomen waardoor de traditionele Duitse auto-industrie er zich 

moet voor hoeden niet hetzelfde lot te ondergaan als de muziekindustrie (gedomineerd door Spotify, 

Apple Music, Napster, YouTube) of de onlinehandel (gedomineerd door Amazon).  

De auto-industrie zal in de toekomst worden bepaald door 4 domeinen, gekend onder het acroniem 

CASE of ACES: Autonoom Rijden (A), Connected Car (C), Elektromobiliteit (E) en Shared Mobility (S). 

De eerste drie trends werden eerder in deze studie aangehaald. De vierde, Shared Mobility, duidt op 

de verwachte verschuiving van het individuele autobezit naar gedeeld autobezit. 

Indien dergelijk model zich doorzet en succesvol wordt, loopt de auto-industrie het risico dat 

de afzetmarkt voor nieuwe wagens aanzienlijk krimpt. Maar nieuwe mobiliteitsconcepten bieden ook 

opportuniteiten waar niet enkel de gevestigde bedrijven, maar ook nieuwe spelers kunnen op 

inspelen.  

Denk in de eerste plaats aan Uber, het symbool van hoe een start-up is uitgegroeid tot de belangrijkste 

speler in de ‘Sharing Economy’. In de Verenigde Staten heeft Uber een marktaandeel van 80% in 

de ‘mobiliteit-op-aanvraag’. De andere grote speler, het Chinese Didi Chuxing, heeft in China 

een marktaandeel van 95%. 

http://www.zelfrijdendvervoer.nl/
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Nieuwe mobiliteitsconcepten kunnen ontstaan door: 

1. nieuwe types voertuigen, bv. e-bikes of e-auto’s; 

2. nieuwe of alternatieve manieren om voertuigen te gebruiken, bv. gebruiken i.p.v. bezitten, zoals bij 

de klassieke Carsharing-systemen of delen, of zoals bij het zgn. Ride-Hailing concept zoals bv. Uber; 

3. interactie tussen verschillende verkeerssystemen, waardoor een multimodale mobiliteit mogelijk 

wordt, bv. afstemmen van vervoer met e-bike, deelauto en openbaar vervoer over een online 

platform of app. 

Deze trend speelt ook in op een groeiend milieubewustzijn bij vele mensen en op een dalende 

behoefte (vooral bij jongeren) om een eigen wagen aan te schaffen. In navolging van de film- en 

muziekbusiness, zien sommige waarnemers de auto als ‘streamingproduct’. 

Iedereen heeft recent gehoord of gelezen over scenario’s waarbij een vloot van elektrische voertuigen 

constant onderweg is en zichzelf op bestelling tot bij de passagier rijdt en die aflevert op de gewenste 

plaats van bestemming.  

Voordelen hiervan: optimaal gebruik van transportcapaciteit, minder files, milieuvriendelijker, minder 

kans op ongevallen (op voorwaarde dat de technologie quasi onfeilbaar is) en minder behoefte aan 

parkeerplaatsen.  

Of het zo’n vaart zal lopen, kan niemand zeggen. Feit is wel dat de technologische ontwikkelingen om 

dergelijke nieuwe mobiliteit mogelijk te maken, razendsnel vooruitgaan en dat er wereldwijd 

testprojecten aan de gang zijn, niet alleen in gecontroleerde omgevingen, maar ook in het echte 

verkeer. 

Omdat de Duitse autoconstructeurs bij deze evolutie niet aan de kant wilden blijven staan, waren ze 

van bij aanvang betrokken bij verschillende initiatieven. Op die manier willen ze niet alleen de afzet 

van hun eigen voertuigen beïnvloeden, maar ook controle proberen te krijgen over de data die op 

dergelijke platformen worden gegenereerd en zo de binding met de eindklant veilig te stellen. In vele 

gevallen werken de autobedrijven samen met partners. Alle initiatieven en aankondigingen oplijsten, 

zou ons te ver leiden. 

Hier volgen enkele voorbeelden: 

Daimler  

Daimler was via de Car2Go dochter een van de pioniers op gebied van ‘free-floating’ car-sharing. 

Daarbij betalen gebruikers enkel voor het reële gebruik van het voertuig, dat ze via een app kunnen 

bestellen. Voordeel is dat de auto niet op een welbepaalde plek moet teruggebracht worden, maar op 

eender welke plaats binnen het werkgebied van Car2Go (free-float). Daimler gebruikt bij Car2Go 

de Smart modellen. In sommige steden wordt ook de elektrische variant ingezet en intussen zitten ook 

grotere modellen in het aanbod. Car2Go wordt momenteel in 26 steden wereldwijd aangeboden.  

Smart Vision EQ Fortwo Concept 

Op de IAA in Frankfurt heeft Daimler ook zijn Smart Vision EQ Fortwo voorgesteld. Die moet gezien 

worden als de ‘next-generation’ Car2Go: elektrisch aangedreven tweezitters zonder stuur en pedalen, 

die autonoom (level 5) door de stad rijden en passagiers oppikken die een traject hebben besteld via 
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de smartphone. Doordat de EQ Fortwo weet wie aan boord is, wordt het voertuigje gepersonaliseerd 

(licht, kleurschakeringen, …) en kan de favoriete entertainment van de gebruiker in het voertuig 

geladen worden (muziek, films, games, …).  

 

Bron: Mercedes-Benz.com 

Mercedes me is een digitaal platform dat via een app de link maakt tussen voertuig en gebruiker. 

Bij aanschaf van de recentste Mercedes modellen, kan een gebruiker zich registreren en op die manier 

in real-time over gegevens van zijn voertuig beschikken (brandstofniveau, geschat bereik, locatie, 

bandenspanning, …), fout- en servicemeldingen krijgen, de wagen openen en sluiten vanop afstand, 

verwarming starten, enz. Het biedt Mercedes uiteraard ook de mogelijkheid data te verzamelen over 

de klant en, indien gewenst, individuele informatie en zelfs aanbiedingen te sturen. 

BMW  

DriveNow is het Carsharing initiatief van BMW in samenwerking met Sixt. Opgestart in 2011, biedt 

DriveNow momenteel diensten aan in 10 steden, waaronder ook Brussel. De vloot van 

6.250 voertuigen wordt geleverd door BMW. Sixt is verantwoordelijk voor de logistiek. In oktober 2017 

verwelkomde DriveNow de miljoenste klant.  

In 2017 gingen Daimler en BMW in gesprek over een mogelijke samenwerking tussen DriveNow en 

Car2Go. De gesprekken resulteerden uiteindelijk in 2019 tot de ShareNow, de joint-venture van 

DriveNow en Car2Go die actief is in 14 landen en meer dan 20.500 auto’s ter beschikking stelt. 

Dergelijke allianties waren tot voor enkele jaren nagenoeg ondenkbaar. Nu, onder druk van nieuwe 

potentiële concurrenten als Uber en Google, ziet men in dat op bepaalde vlakken beter kan worden 

samengewerkt als men in de toekomst niet tot een pure hardware-leverancier van de digitale reuzen 

wil teruggedrongen worden. 

Volkswagen  

VW was ook gestart met een eigen Carsharing project Quicar, maar heeft dat stopgezet in 2016. 

In de plaats werd op het einde van hetzelfde jaar een nieuw initiatief voorgesteld. Moia is een apart 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV46vFtLbYAhXQJuwKHRUfBBcQjRwIBw&url=https://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-benz/design/smart/konzeptfahrzeuge-smart-design/smart-vision-eq-fortwo-urbaner-lifestyle-der-zukunft/&psig=AOvVaw3LQ2nxQWBGKGDZh_iqq8I8&ust=1514883890608643
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bedrijf binnen het VW-concern en wil naar eigen zeggen geen autoconstructeur of aanbieder van 

Carsharing zijn, maar wel een complete dienstverlener op vlak van ‘on-demand mobiliteit’.  

Porsche  

Porsche heeft in 2017 een opmerkelijk initiatief gelanceerd: Porsche Passport, een alternatief voor 

het aankopen of leasen van een wagen. Tegen betaling van een maandelijks abonnement, kan je 

een van de 22 beschikbare Porsche modellen uitkiezen om mee te rijden. Voorlopig is de dienst enkel 

in de USA en Canada beschikbaar. 

Filialen voor digitale innovatie 

De Duitse autoconstructeurs hebben in de voorbije jaren ook verschillende dochterondernemingen 

opgericht, actief in digitale innovatie, of geïnvesteerd in startups. Deze filialen of startups worden door 

hen gezien als hun digitale labo’s en bevinden zich dikwijls letterlijk op een afstand van 

het moederbedrijf om zo autonoom mogelijk te kunnen opereren en zo weinig mogelijk beïnvloed te 

worden door de ‘traditionele’ business van de autoconstructeurs.  

Zo heeft Porsche een dochterbedrijf Porsche Digital opgericht met bureaus in Stuttgart, Berlijn, 

Tel Aviv, Shanghai en Silicon Valley. Mercedes heeft iets gelijkaardig gedaan met de nieuwe Digital 

Unit, eveneens in Berlijn.  

Gevaren en kansen voor toeleveranciers  

De gevaren die de (r)evolutie in de mobiliteitssector met zich meebrengen voor de autoconstructeurs, 

hebben we in de studie grotendeels onder de loep genomen. Voertuigen met elektrische aandrijving 

zijn niet alleen fundamenteel anders gebouwd dan de modellen met verbrandingsmotor, maar zullen 

ook leiden tot de verdere ontwikkeling van autonoom rijden, connected cars en sharing-modellen.  

Het zal dus voor de gevestigde constructeurs, de Audi’s, BMW’s en Daimlers van deze wereld, niet 

volstaan om verbrandingsmotor met transmissie te vervangen door elektromotor en batterij, als 

antwoord op nieuwe businessmodellen en de intrede van nieuwe concurrenten. Het antwoord moet 

zowel elektrisch als digitaal zijn. 

Een aanzienlijk deel van de werknemers in de autobranche, is vandaag direct of indirect gelinkt aan 

de ontwikkeling, productie, verkoop en service van verbrandingsmotoren. Overschakeling naar 

elektromotoren kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Dit is een zorg die niet 

alleen bij de bedrijven, maar ook bij de Duitse politiek leeft; als men weet dat ongeveer 1 op 

7 arbeidsplaatsen in Duitsland met de autosector te maken heeft. 

Dat elektrische auto’s een pak minder onderdelen bevatten (er is sprake van goed 200 voor 

een elektromotor i.p.v. 2.000 onderdelen voor de klassieke aandrijving), is echter ook een grote 

bedreiging voor vele toeleveranciers, vooral als ze door hun huidig businessmodel te afhankelijk zijn 

van deze componenten. Van de volledige waardeketen van een wagen, komt ongeveer 60 à 70% voor 

rekening van toeleveranciers.  
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Van de 330 miljard winst die de sector maakte in 2016, vloeide ongeveer 40% naar de constructeurs 

en 60% naar de toeleveranciers. Van de geschatte winstverwachting van 540 miljard euro in 2030, zou 

22% naar de constructeurs gaan, 15% naar de toeleveranciers, 23% naar nieuwe concurrenten en 40% 

naar aanbieders van mobiliteitsdiensten. De koek zal dus naar verwachting verdeeld moeten worden 

over meer spelers.  

Wie zit potentieel in de gevarenzone?  

• De autoconstructeurs zelf omdat de overgang naar elektromotoren marktaandeel kan kosten en 

hun winstgevendheid kan aantasten. 

• Fabrikanten van onderdelen die niet meer nodig zijn in voertuigen met elektrische aandrijving, zoals 

bv. versnellingsbakken, cilinders, koppelingen, dichtingen, filters, katalysatoren, … 

• De oliemaatschappijen (Shell, Total, BP…), ook al is het brandstofverbruik door personenwagens, 

bussen en vrachtwagens goed voor slechts 20% van het olieverbruik wereldwijd. 

• Servicebedrijven, zoals garages en leveranciers van wisselstukken en onderhoudsmateriaal omdat 

een elektromotor veel minder onderhoud nodig heeft. 

Wie heeft groeikansen?  

• Batterijproducenten en leveranciers van grondstoffen voor batterijen. 

• Bedrijven met competenties op gebied van elektromotoren. 

• Energiebedrijven, in het bijzonder producenten van groene stroom, doordat de vraag naar (groene) 

stroom zal stijgen. 

• Leveranciers en dienstverleners op vlak van laadinfrastructuur. 

• Bedrijven die kunnen inspelen op de vraag naar lichte en sterke materialen in elektrische en hybride 

voertuigen. 

• Ontwikkelaars van sensoren, chips en halfgeleiders die nodig zijn om zelfstandig rijdende auto’s 

mogelijk te maken. 

• Ontwikkelaars van digitale diensten (apps, infotainment, algoritmen, …). 

Enkele relevante organisaties en platformen  

Verband der Automobilindustrie 

www.vda.de 

Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) 

http://nationale-plattform-elektromobilitaet.de/ 

http://www.vda.de/
http://nationale-plattform-elektromobilitaet.de/
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Bundesverband eMobilität 

www.bem-ev.de/ 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

www.bmvi.de/ 

Kraftfahrt-Bundesamt 

www.kba.de 

Overzicht van de laadinfrastructuur in Duitsland 

www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Hand

elundVertrieb/Ladesaeulenkarte/Ladesaeulenkarte_node.html 

Bundesverband CarSharing 

www.carsharing.de 

Charging Interface Initiative e. V. 

www.charinev.org  

E-mobil Baden-Württemberg GmbH 

www.e-mobilbw.de  

Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 

zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 

situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd 

advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 

evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in 

deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 

houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. De Statista-grafieken in deze publicatie zijn louter 

voor intern gebruik bestemd en mogen in geen geval commercieel gebruikt worden.  

Datum van de eerste publicatie: december/2017 

Datum update: mei/2020 

http://www.bem-ev.de/
http://www.bmvi.de/
http://www.kba.de/
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