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BEV  battery electric vehicle (batterij-elektrisch voertuig) 

bkg broeikasgas (CO2 is een broeikasgas) 

BPH  benzineplug-inhybride 

cng  compressed natural gas (aardgas) 

dB  decibel 

DPH  dieselplug-inhybride 

EC  elementair koolstof 

EV  electric vehicle (elektrisch voertuig)

LCA  levenscyclusanalyse 

lpg liquefied petroleum gas (gasvormig aardolieproduct)

NO2 stikstofdioxide

PHEV  plug-in hybrid electric vehicle (plug-inhybride)

PM2,5  
en PM10 particulate matter (beide een maat voor fijn stof)

SDG’s  sustainable development goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen)

STOP  stappen – trappen – openbaar vervoer – privévervoer 

TTW  tank-to-wheel 

WHO  World Health Organization 

WTT  well-to-tank 

WTW  well-to-wheel = WTT+TTW 

ZEV  zero emission vehicle (voertuig dat geen schadelijke stoffen uitstoot) 
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Een duurzaam en gezond mobiliteitsbeleid helpt ons om een aantal doelstellingen te 
behalen: de gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder Leven’; de klimaatdoelstellingen; de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG’s) over klimaat, duurzame steden en gemeenschappen; de SDG’s over 
een goede gezondheid en welzijn; en minder vervoersarmoede. Mobiliteit is ook nodig om de 
gezondheidsongelijkheid te verkleinen. Want toegang tot werk, ontmoeting, zorg en onderwijs 
behoren tot de basisvoorwaarden voor kansen op een kwaliteitsvol en gezond leven. 

Daarnaast biedt mobiliteit beweegkansen. Vandaag beweegt 1 op de 2 Vlamingen te weinig  
(1, 2). Maar we hebben ons in de loop van de geschiedenis wel altijd gemiddeld 80 minuten per 
dag verplaatst. Als we erin slagen om ons minstens 30 van deze 80 minuten actief te verplaatsen, 
zouden we de beweegnorm halen en veel chronische ziekten kunnen vermijden. Toch kiezen we 
vaak de wagen, ook voor korte afstanden die te voet of met de fiets overbrugbaar zijn. De wagen 
laten staan en vaker kiezen om te voet te gaan of de fiets te nemen zou niet alleen voor een 
actievere leefstijl helpen, maar ook voor een beter welbevinden (3). 

Bovendien zorgen actieve verplaatsingen niet voor luchtvervuiling of geluidsoverlast. En ze 
vormen geen rem op ontmoetingen. Het is duidelijk, voor onze gezondheid is de nood aan een 
mobiliteitsbeleid gebaseerd op het STOP-principe een evidentie. We ondersteunen dus de ambitie 
van Vlaanderen om een modal shift te realiseren (4).

Het regeerakkoord zet in op de vergroening van het bestaande wagenpark (4). De opmars van 
de hybride en elektrische wagens komt op gang. Ze worden vaak genoemd in debatten over en 
bij maatregelen om CO2-uitstoot te beperken. Zo wil Noorwegen dat er vanaf 2025 nog alleen 
elektrische wagens worden verkocht, Nederland mikt daarvoor op 2030 en Vlaanderen op 2035. 
Een elektrische wagen stoot geen uitlaatgassen uit. Dat is goed voor onze gezondheid, het milieu 
en het klimaat. Maar welke invloed hebben elektrische wagens nog op onze gezondheid? Dit 
rapport biedt inzichten en beantwoordt zo de vraag: hoe passen elektrische wagens binnen een 
duurzaam en gezond mobiliteitsbeleid? 

INLEIDING



1. ACHTERGRONDINFORMATIE
Hieronder vind je enkele vaktermen en technische aspecten uitgelegd: specifieke termen, types 
van wagens, de levenscyclusanalyse van een wagen met directe en indirecte emissies en de evolutie 
van het wagenpark. 

1.1 SPECIFIEKE TERMEN
Blootstelling
De blootstelling houdt rekening met de aanwezigheid van mensen en de concentratie op een 
bepaalde plaats. Een sterk vervuild gebied waar nooit iemand komt, heeft een veel lager effect 
op de gezondheid dan een sterk vervuild gebied waar veel mensen aanwezig zijn. Daarom is de 
blootstelling vaak groter in stedelijk gebied dan in een industriegebied met weinig bewoning (5).

Concentratie 
De concentratie is het gehalte aan vervuiling op een bepaalde plaats. De vervuiling verspreidt en 
verplaatst zich in de atmosfeer, bovendien vinden er chemische reacties plaats met de vorming 
van nieuwe stoffen. De concentratie die we meten op een plaats, hangt onder meer af van de 
afstand en richting tot de bron. Het weer en de hoogte van de emissiebron hebben daarop een 
invloed. Zo stoten auto’s stoffen uit op leefniveau, terwijl de uitstoot door fabrieken veelal op 
grote hoogte gebeurt. Een bron kan dus een hoge emissie hebben, maar op leefniveau kan de 
concentratie laag zijn (5).

Emissie 
De emissie is de hoeveelheid vervuiling die een bron uitstoot (5).

Modal shift 
De overstap van het gebruik van de wagen naar meer duurzame vervoersmodi: te voet, met 
(e-)step, (e-)fiets of speedpedelec – aangeschaft of via deelsysteem – en met collectief vervoer 
of per taxi. De modal shift moet voor heel Vlaanderen toenemen tot minstens 40%. Voor de 
vervoersregio’s Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent wordt dat zelfs minstens 50% (4). In navolging 
van het klimaatplan (6) en Visie 2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen (7), maakt de 
Vlaamse regering in het regeerakkoord 2019-2024 dus werk van duurzame mobiliteit. Op een 
ambitieuze modal shift inzetten, is daar een onderdeel van. 

Personenwagen 
Wanneer het in dit rapport gaat over een voertuig of een wagen, dan bedoelen we een 
personenwagen. De sector transport is veel breder, maar vrachtwagens, motorfietsen, spoorverkeer, 
luchtvaart, openbaar vervoer, elektrische fietsen … komen in deze analyse niet aan bod. De focus 
ligt op de al dan niet (gedeeltelijk) elektrische wagen. Ook zelfrijdende wagens en wagens op 
waterstof bespreken we niet. Toch zijn heel wat van de redeneringen in dit rapport ook bruikbaar 
om na te denken over de plaats van deze wagens binnen een gezond mobiliteitssysteem.

Je leest in dit rapport meer over de invloed van voornamelijk conventionele wagens en batterij-
elektrische voertuigen (BEV’s) op onze gezondheid. Binnen de types van wagens kijken we naar 
privépersonenwagens en personenwagens in een gedeeld systeem, zowel elektrisch als met 
verbrandingsmotor. 
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Fijn stof 
Fijn stof is een verzamelnaam voor zeer kleine vaste en vloeibare deeltjes die aanwezig zijn in 
de lucht. Deze deeltjes hebben een verschillende grootte, oorsprong en chemische samenstelling. 
Vaak wordt het onderscheid gemaakt tussen PM10 en PM2,5. PM10 is de deeltjesfractie met een 
diameter kleiner dan 10 micrometer (μm). PM2,5 is de deeltjesfractie met een diameter kleiner dan 
2,5 μm.

Plug-inoplader 
Deze kabel met stekker sluit je aan op een stopcontact. Daarmee laad je de batterij van het 
voertuig op.

Sedentair gedrag
Een sedentaire leefstijl of fysiek inactief zijn, schaadt je gezondheid. Sedentair betekent lang 
onafgebroken zitten of liggen met laag energieverbruik. Fysieke inactiviteit verwijst naar te weinig 
lichaamsbeweging. Kom je aan 150 minuten beweging per week, maar breng je je dagen vooral 
zittend door? Dan ben je fysiek actief, maar heb je een sedentaire leefstijl (1).

Walkabilityscore 
Deze score brengt de walkability van buurten in kaart op basis van drie aspecten:

1. De functiemix kijkt of en hoe de functies en voorzieningen in de buurt gecombineerd zijn, en 
of er een goede mix is tussen kantoren, ontspanningsmogelijkheden, scholen en winkels. 

2. De woondichtheid focust op het aantal inwoners per oppervlakte. 

3. De stratenconnectiviteit geeft aan of je gemakkelijk met de fiets of te voet van punt A naar B 
kunt gaan en of de straten goed verbonden zijn met elkaar.

Inwoners van buurten met een hoge walkabilityscore bewegen meer, hebben betere bloeddruk-
waarden en een gezonder gewicht. Er is een sterkere lokale economie mogelijk en er zijn minder 
kosten voor openbaar vervoer. De score biedt een kader om vanuit gezondheidsperspectief voor 
elke buurt een beter inzicht te krijgen in welke plannings- of inrichtingsmaatregelen genomen 
kunnen worden (8).



1.2 VERSCHILLENDE TYPES VAN WAGENS
Het wagenpark in Vlaanderen bestaat uit verschillende soorten wagens. Figuur 1 toont een over-
zicht van: 

• een conventioneel voertuig – dit type wagen gebruikt een verbrandingsmotor (benzine of 
diesel) als aandrijving.

• een hybridevoertuig (bijvoorbeeld benzinehybride) – deze wagen combineert een 
verbrandingsmotor en een kleine elektrische motor op batterij die wordt opgeladen via 
regeneratief remmen op de motor.

• een plug-inhybride (PHEV) – deze wagen heeft een verbrandingsmotor en een elektrische 
motor op batterij met plug-inoplader. Met de batterij alleen rijd je 20 tot 50 kilometer. 
Korte afstanden doe je zo uitsluitend elektrisch. Voor langere afstanden of wanneer er meer 
kracht nodig is dan de elektrische motor kan leveren, drijft de verbrandingsmotor de wagen 
aan. De PHEV kan werken op groene stroom, op een mix van grijze en groene stroom of op 
grijze stroom.

• een batterij-elektrisch voertuig (BEV) – deze wagen wordt 100% aangedreven door een 
elektrische motor op batterij met een plug-inoplader die je oplaadt met een stekker via 
het elektriciteitsnet. Hij wekt ook zelf elektriciteit op als je vertraagt of afremt. De BEV kan 
werken op groene stroom, op een mix van grijze en groene stroom of op grijze stroom.

Daarnaast bestaan er wagens op lpg, cng, biobrandstof, waterstof, … Dit type wagens komt niet 
aan bod in dit rapport.
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Conventioneel voertuig 

Verbrandingsmotor 
(benzine of diesel) 

Dit type wagen gebruikt een verbrandingsmotor 
(benzine of diesel) als aandrijving.

Batterij-elektrisch voertuig (BEV) 
Deze wagen wordt 100% aangedreven door 
een elektrische motor op batterij met een 
plug-inoplader. 

Elektrische motor

Batterij

Hybride voertuig 
Deze wagen combineert een verbrandingsmotor en een 
kleine elektrische motor op batterij die wordt opgeladen 
via regeneratief remmen of de motor.

Verbrandingsmotor 
(benzine of diesel) 

Elektrische motor

Batterij

Deze wagen heeft een verbrandingsmotor en een 
elektrische motor op batterij met plug-inoplader.

Verbrandingsmotor 
(benzine of diesel) 

Plug-inhybride (PHEV) 

Elektrische motor

Batterij

Figuur 1 Verschillende types van wagens



1.3 LEVENSCYCLUSANALYSE VAN EEN WAGEN
Om de invloed van wagens op het milieu en het klimaat te kennen, moeten we alle emissies 
tijdens de totale levenscyclus van een wagen meetellen. Dat gebeurt in een levenscyclusanalyse 
(LCA). In zo’n LCA wordt voor elke fase uit de levenscyclus bekeken welke milieubelasting er is: 
van winning van de nodige grondstoffen, tot productie, transport, gebruik, sloop en recyclage. 
Anders Nordelöf et al. geven een samenvatting van LCA-analyses voor verschillende voertuigtypes (9). 

Figuur 2 toont een overzicht van de totale levenscyclus van een personenwagen. Die bestaat uit 
de energie- en de materiaallevenscyclus.
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Figuur 2 Energie- en  materiaallevenscyclus  van een wagen (10)
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De energielevenscyclus bestaat uit twee fasen (well-to-wheel, horizontale keten): 

1. well-to-tank (WTT): emissies tijdens de productie van de brandstof en/of elektriciteit voor de 
batterij. Dat zijn indirecte emissies. 

2. tank-to-wheel (TTW): emissies tijdens het gebruik van de wagen. Dat zijn directe emissies. 

De materiaallevenscyclus kan globaal in drie fasen onderverdeeld worden (cradle-to-grave, 
verticale keten):

1. cradle-to-wheel: emissies bij de winning en productie van materialen en fabricage van de 
wagen. Dat zijn indirecte emissies.

2. tank-to-wheel: emissies tijdens het gebruik van de wagen. Dat zijn directe emissies.
3. wheel-to-grave: emissies bij de sloop van de wagen, de recyclage van de materialen en bij het 

onderhoud. Dat zijn indirecte emissies.

De levenscyclusanalyse (LCA) van een wagen brengt dus de emissies tijdens alle stappen in 
rekening, zowel in de energielevenscyclus als de materiaallevenscyclus. Daarbij worden de emissies 
(directe en indirecte) van de wagen verdeeld over alle gereden kilometers gedurende de levensduur 
van de wagen. 

In de totale levenscyclus van een wagen zijn er zowel directe als indirecte emissies die een invloed 
hebben op het milieu, het klimaat en op onze gezondheid. 

Directe emissies verwijzen naar de emissies tijdens het gebruik van de wagen (TTW). In dit 
rapport komen zowel lucht- als geluidsemissies aan bod. De directe luchtemissies worden nog 
onderverdeeld in uitlaatemissies en niet-uitlaatemissies. 

• Directe uitlaatemissies ontstaan door de verbranding van een fossiele brandstof in een motor 
en worden uitgestoten via de uitlaatpijp van de wagen.

• Directe niet-uitlaatemissies komen vrij door slijtage van de banden, van de remmen en van 
het wegdek, en door opwaaiend stof als gevolg van luchtcirculatie.

Indirecte emissies doen zich voor tijdens de productie van de brandstof (WTT) en in fase één 
en drie van de materiaallevenscyclus, namelijk bij de winning en productie van materialen 
en fabricage van de wagen en de sloop en recyclage ervan. Deze emissies vinden niet plaats 
daar waar de wagen gebruikt wordt, maar situeren zich in de landen waar de grondstoffen en 
energiebronnen gedolven worden en de auto’s vervaardigd worden. 

Figuur 3 toont een overzicht van de verschillende soorten directe en indirecte emissies.
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De totale emissie van een wagen gedurende zijn levenscyclus situeert zich dus enerzijds in 
Vlaanderen. Denk daarbij aan de uitstoot tijdens het rijden zelf. Anderzijds zorgt een wagen 
ook voor emissie buiten Vlaanderen, bijvoorbeeld tijdens het ontginnen van materialen voor de 
productie van de wagen of de batterij en tijdens het productieproces zelf. Voor het totale plaatje 
is het van belang om emissies van zowel binnen als buiten Vlaanderen in rekening te brengen.

1.4 EVOLUTIE VAN HET WAGENPARK
De overheid (11) maakt jaarlijks een inventaris van het wagenpark voor personenwagens. Tabel 
1 geeft een overzicht voor de jaren 2015-2019. Naast de batterij elektrische wagens worden ook 
benzineplug-inhybride- (BPH) en dieselplug-inhybridewagens (DPH) mee opgenomen.

Tabel 1 Overzicht van personenwagens in Vlaanderen voor de jaren 2015-2019 (11)

2015 2016 2017 2018 2019

Totaal aantal personenwagens 3.364.863 3.447.947 3.494.829 3.541.546 3.569.202
Totaal aantal BEV’s 1881 3080 4719 6719 11.140
Totaal aantal hybridewagens 
(BPH + DPH)

20.557 29.372 43.318 59.545 76.062

Aandeel BEV (%) 0,06% 0,09% 0,14% 0,19% 0,31%

Aandeel BEV + BPH + DPH (%) 0,67% 0,94% 1,37% 1,87% 2,44%

Het totale aantal personenwagens in Vlaanderen neemt elk jaar toe. Die toename geldt voor elk 
type personenwagen: personenwagens met verbrandingsmotor, batterij-elektrische voertuigen en 
plug-inhybridevoertuigen. Er zijn dus elk jaar meer BEV’s en hun aandeel in het totale wagenpark 
neemt jaarlijks toe. Maar het streefdoel van de Vlaamse overheid, 7,5% elektrische wagens in 2020, 
is nog veraf. 
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Figuur 3 Directe emissies van een wagen
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2. DE INVLOED VAN WAGENS OP GEZONDHEID
In een duurzaam en gezond mobiliteitsbeleid dat vertrekt van het STOP-principe kan er ook 
ruimte zijn voor de wagen. Maar niet als eerste en belangrijke vervoersmodus. We bespreken 
beknopt wat de invloed van de wagen is op sedentair gedrag, op de sociale en fysieke omgeving, 
op klimaat en luchtkwaliteit, op geluid en op materialengebruik. De impact van mobiliteit op 
onze gezondheid speelt ook mee in vervoersarmoede. Dit gegeven komt binnen de scope van dit 
rapport niet aan bod. 

Je leest vervolgens meer over de impact van deze thema’s op onze gezondheid en ten slotte over 
de invloed die elektrische wagens daarop hebben. Het uitgangspunt is: of en hoe moeten we de 
visie van de gezondheidssector op het STOP-principe en de modal shift aanpassen met het oog 
op de evolutie naar elektrische wagens?

In wat volgt, kom je te weten hoe conventionele personenwagens met een verbrandingsmotor en 
elektrische personenwagens onze gezondheid beïnvloeden. 

2.1 SEDENTAIR GEDRAG
Sedentair gedrag of te veel zitten zorgt bij volwassenen onder andere voor een lager 
mentaal welbevinden, meer spier- en gewrichtsklachten, een hoger BMI en meer kans op 
darm, baarmoeder- en longkanker. In Figuur 4 zie je naast deze ook alle gezondheidsrisico’s 
van sedentair gedrag voor verschillende leeftijden. Wil je deze risico’s vermijden? Voorkom 
of doorbreek dan periodes van lang stilzitten (3).

2.1.1 Impact van voertuigen op sedentair gedrag 
Je verplaatsen met gemotoriseerde voertuigen waarbij je langdurig zit, is een vorm van 
sedentair gedrag. Met de wagen rijden, elektrisch of niet, valt daaronder. Wie vaak de (elektrische) 
wagen gebruikt, vertoont daardoor meer sedentair gedrag en heeft dus een grotere kans op 
de bijbehorende gezondheidsrisico’s. Dat geldt zowel voor chauffeurs als voor passagiers. In dit 
opzicht heeft het gebruik van zowel conventionele als elektrische wagens een invloed op sedentair 
gedrag. 

2.1.2 Gezondheidsimpact van sedentair gedrag
Onderzoek toont aan dat wie zich vaker actief verplaatst een lagere body mass index (BMI) heeft 
en zijn of haar kans op hypertensie, diabetes en hart- en vaatziekten verkleint (12). Daarnaast 
dragen meer actieve verplaatsingen bij aan minder sedentair gedrag en fysieke inactiviteit. 
Bewegen is ook goed voor ons mentale welbevinden. Mensen die op een actieve manier naar 
het werk pendelen (wandelen, fietsen, openbaar vervoer) ervaren een grotere tevredenheid, meer 
ontspanning en minder stress. Ze voelen zich vrijer dan mensen die met de wagen naar het 
werk gaan (13). Ten slotte blijkt uit onderzoek dat actieve verplaatsing en het gebruik van het 
openbaar vervoer ook het sociale welbevinden beïnvloeden. Want actieve verplaatsingen bieden 
vervoersopties voor mensen uit kansengroepen, waardoor vervoersarmoede wordt aangepakt, 
en stimuleren sociale interactie tijdens de verplaatsing (12).

Hebben actieve verplaatsingen ook risico’s voor onze gezondheid? Je zou kunnen stellen dat er een 
grotere kans is op verkeersongevallen en dat de blootstelling aan luchtvervuiling lichtjes toeneemt. 
Een review van 28 studies heeft aangetoond dat de gezondheidsvoordelen van meer wandelen 
en fietsen ruimschoots opwegen tegen de risico’s van blootstelling aan luchtvervuiling en een 
iets grotere kans op verkeersongevallen (14). Er is nog geen sluitend onderzoek over de specifieke 
invloed van elektrische wagens op ongevallen.
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2.1.3 Verbetering door elektrische voertuigen?
De manier waarop we ons verplaatsen, bepaalt mee of we de Vlaamse gezondheidsaanbevelingen 
halen voor zowel fysieke activiteit als voor het beperken van sedentair gedrag (3). Er zijn weinig 
data over het gebruikspatroon van elektrische wagens. Uit een Noorse studie blijkt dat de 
elektrische wagen 10 tot 20% van de afstanden vervangt die iemand normaal gezien actief zou 
overbruggen met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet. Lokale initiatieven die gratis 
parking en laadpunten voor elektrische wagens aanbieden stimuleren dat gedrag (15). Ook in 
Vlaanderen zijn er winkelketens die gratis opladen aanbieden aan hun klanten als commerciële 
troef. Dat moedigt iemand niet aan om zich actief, te voet of per fiets, te verplaatsen. Er is meer 
onderzoek nodig naar de invloed van elektrische wagens op hoe we ons verplaatsen om sluitende 
conclusies te trekken.
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Figuur 4 Gezondheidsrisico’s van sedentair gedrag (1)



2.2 SOCIALE EN FYSIEKE OMGEVING
De sociale (gezinssituatie, buren, collega’s, media, culturele waarden en normen, …) en 
fysieke omgeving (groen, industrie, verkeer, toegankelijke fi etspaden, speelvoorzieningen, 
…) waarin we leven, hebben een invloed op ons sociale en mentale welbevinden (16, 17). 

2.2.1 Impact van voertuigen op sociale en fysieke omgeving
Een drukke straat vormt letterlijk een grens voor sociale interactie (18). De aanwezigheid van 
druk gemotoriseerd verkeer is voor sommigen ook een teken van wanorde. Dat zorgt voor een 
perceptie van een onaantrekkelijke buurt waarin we ons niet wensen te begeven noch contacten 
willen leggen (19).

Daarnaast is een deel van de publieke ruimte gereserveerd voor wagens. Meer personenwagens 
vragen de nodige weginfrastructuur en verhardingen. In 2018 bestond twee derde van de 
verhardingen in Vlaanderen uit wegen, opritten, terrassen (20). Verharding leidt er enerzijds toe dat 
essentiële functies van het ecosysteem, bijvoorbeeld water opnemen in de bodem, verloren gaan 
(20). Anderzijds nemen wegen en parkeerplaatsen een groot stuk van de publieke ruimte in. Dat 
heeft tot gevolg dat er op die plaatsen bijvoorbeeld geen groen, natuur of ontmoetingsplaatsen 
voorzien kunnen worden. 

2.2.2 Gezondheidsimpact van sociale en fysieke omgeving
Dat bewegen goed is voor ons mentale welbevinden, kwam al aan bod. Mobiliteit speelt daarnaast 
een rol in ons sociale welbevinden. Hoe beperkter iemands mobiliteit is, hoe moeilijker het wordt 
om sociale relaties aan te gaan of te onderhouden (12). De nood aan mobiliteit kun je vanuit 
gezondheidsoogpunt dus zeker niet in twijfel trekken. 

Druk wegverkeer heeft een impact op sociale gezondheid. Mensen die in drukke straten wonen, 
waar 16.000 voertuigen per dag doorrijden, blijken minder vrienden en minder sociale contacten 
te hebben dan mensen die in straten wonen met minder wegverkeer (2000 voertuigen) (18). Dat 
zie je op fi guur 5 ‘Sociale interacties in drie straten met veel, matig en minder wegverkeer’ (18).

Figuur 5 De invloed van wegverkeer op sociale interactie 
in de buurt (18)
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Autoluwe omgevingen met groen, natuur, water, terrassen en plaatsen waar ontmoeting 
mogelijk is, leiden bovendien tot minder piekeren, minder stress en meer positieve emoties (21). 

De stijging in het aantal personenwagens vraagt daarnaast meer parkeerplaatsen. Meer geparkeerde 
auto’s op straat beperken de mogelijkheden om de publieke ruimte meer verblijfskwaliteit te geven 
(22). Dat betekent bijvoorbeeld minder kansen voor kinderen om te spelen en zich spelenderwijs 
te ontwikkelen, minder kansen om elkaar te ontmoeten en minder sociale veiligheid. Zo hebben 
wagens in onze fysieke omgeving en de publieke ruimte een impact op onze mentale en sociale 
gezondheid.

2.2.3 Verbetering door elektrische voertuigen?
Het feit dat er steeds meer wagens zijn in Vlaanderen, los van het type wagen, die de wegen 
alsmaar drukker maken en meer publieke ruimte innemen, heeft een invloed op onze gezondheid. 
De impact van wagens en meer specifiek van elektrische wagens op ons welbevinden moet verder 
onderzocht worden.
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2.3 KLIMAAT EN LUCHTKWALITEIT
Tijdens alle stappen van de levenscyclus van een wagen vinden er emissies naar de lucht plaats 
van stoffen die schadelijk zijn voor het klimaat, het milieu en bijgevolg ook voor de mens. Een 
van de belangrijkste broeikasgassen (bkg’s) is koolstofdioxide (CO2). Voor luchtverontreiniging zijn 
fijn stof en stikstofoxiden de belangrijkste. We bespreken hieronder beknopt de emissies van deze 
stoffen voor verschillende voertuigtypes tijdens alle fasen van de levenscyclus. Daarna gaan we 
verder in op de gevolgen ervan voor de gezondheid van de mens.

2.3.1 Impact van voertuigen op luchtemissies

Broeikasgassen
De energiesector was in 2017 in Vlaanderen verantwoordelijk voor 23% van de totale 
broeikasgasemissies, een deel van de indirecte verkeersemissies (voor de productie van brandstof 
en elektriciteit) valt daaronder. Het aandeel van de transportsector bedroeg in 2017 22%, dat zijn 
de directe verkeersemissies (23). We kunnen dus stellen dat het wegverkeer een belangrijk aandeel 
heeft in de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen, zowel het personen- als (in iets mindere 
mate) het goederenvervoer draagt daaraan bij.

Een wagen met verbrandingsmotor stoot CO2 uit tijdens alle fasen in de levenscyclus: 

• tijdens de productie van de wagen en de brandstof;

• bij de sloop en de recyclage van (onderdelen van) de wagen;

• tijdens het gebruik, als de wagen rijdt, door de verbranding van fossiele brandstoffen. 
Bijgevolg wordt CO2 uitgestoten zowel in Vlaanderen tijdens het gebruik, maar ook erbuiten.

Een BEV heeft een grotere CO2-uitstoot tijdens de productie van de wagen, vooral door de 
productie van de batterij. De CO2-uitstoot voor de productie van de elektriciteit hangt af van de 
oorsprong van de elektriciteit: groene of grijze stroom. Er zijn geen directe emissies bij een BEV, 
omdat een BEV geen CO2 uitstoot als je ermee rijdt. 

Een studie van de VUB (24) berekende meer concreet vanuit de Belgische elektriciteitsmix CO2-
emissies voor verschillende voertuigtypes. Die worden in gram per gereden kilometer getoond in 
figuur 6. De totale CO2-emissie van een BEV bedraagt 47 g/km, een cng-wagen komt aan 195 g/km, 
een Euro 5-dieselwagen aan 198 g/km en een Euro 5-benzinewagen aan 272 g/km. 
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Een recent vergelijkend onderzoek van VRT NWS (25) bevestigt de algemene tendens van figuur 
8. Batterij-elektrische wagens en wagens op waterstof hebben geen broeikasgasemissies wanneer 
ze rijden. De cradle-to-wheel-emissies bij de productie van het voertuig en de batterij liggen 
tot 60% hoger dan bij conventionele voertuigen met verbrandingsmotor. De CO2-emissies die 
vrijkomen bij de productie van elektriciteit voor de aandrijving van een BEV, hangen sterk af 
van de oorsprong van de gebruikte energie: uit hernieuwbare bronnen of uit de verbranding van 
fossiele brandstoffen. 

Als we de volledige levenscyclus van de wagen in rekening brengen, stoot een batterij-
elektrische wagen (BEV) het minst CO2 uit. Voor de Belgische elektriciteitsmix, de verdeling van 
energiebronnen voor onze elektriciteitsproductie, ligt de uitstoot 65% lager dan voor Euro 5-diesel- 
en benzinewagens, dat bevestigen ook andere studies. Voor BEV’s gekoppeld aan elektriciteit 
geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen, ligt de CO2-uitstoot zelfs tot 80% lager (26).

Fijn stof
De uitstoot van PM2,5 door wegverkeer daalde in Vlaanderen in de periode 2000-2017 met meer 
dan de helft. Dat is voornamelijk te danken aan de invoering van de Euro 5-norm in 2009 
die de installatie van een ingebouwde roetfilter in dieselwagens vereiste. Toch blijft de sector 
wegtransport verantwoordelijk voor 15% van de Vlaamse PM2,5-emissies in 2017 (27).

De niet-uitlaatemissie (wegverkeer en spoor), veroorzaakt door slijtage van remmen, banden, 
wegdek, rails en bovenleidingen, neemt een steeds groter aandeel in van de totale emissie van 
fijn stof. In 2000 maakte de niet-uitlaatemissie 17% uit van het totaal, in 2017 was dat opgelopen 
tot 53% (27).

Figuur 7 toont de hoeveelheid vorming van fijn stof (PM10) per voertuigkilometer voor verschillende 
voertuigtypes, voor diesel en benzine zijn dat Euro 5-voertuigen. Daarbij worden niet alleen de 
directe emissies in rekening gebracht, maar ook de secundaire fijnstofdeeltjes die ontstaan door 
chemische reacties in de atmosfeer. 

 

Figuur 7 Vorming van fijn stof (PMF, particulate matter formation) van PM10 per 
voertuigkilometer, figuur overgenomen uit (24), voor diesel en benzine zijn dit Euro 5-voertuigen
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Figuur 7 toont dat er meer fijn stof wordt gevormd per gereden kilometer bij wagens die niet 
volledig elektrisch zijn. Voor alle voertuigtypes is het aandeel van de niet-uitlaatemissies het 
belangrijkst. Een recent vergelijkend onderzoek van VRT NWS (28) bevestigt de algemene tendens 
van figuur 7, behalve voor dieselwagens. Euro 6-dieselauto’s scoorden in dit recente onderzoek 
ongeveer hetzelfde als benzine- en cng-wagens.

Figuur 7 toont dat voor alle voertuigtypes de directe niet-uitlaatemissies belangrijker zijn dan 
de directe uitlaatemissies als we kijken naar de massa fijn stof, zowel voor de PM10- als voor de 
PM2,5-fractie. De niet-uitlaatemissies zijn moeilijker exact te bepalen door een grotere onzekerheid 
over de emissiefactoren en ook door gebrek aan een gestandaardiseerde meetmethode.  
De samenstelling van fijn stof in uitlaat- en niet-uitlaatemissies is erg verschillend: uitlaatemissies 
(vooral van dieselwagens) bevatten het erg toxische zwarte koolstof (of roet), terwijl bijvoorbeeld 
niet-uitlaatemissies door rem- en bandenslijtage elementen als koper en zink bevatten. 

Er is geen consensus over het verschil in uitstoot van niet-uitlaatemissies bij wagens met een 
verbrandingsmotor en elektrische wagens:

• De meest conservatieve studies tonen aan dat het aandeel niet-uitlaatemissies bij 
elektrische wagens en wagens met een verbrandingsmotor even groot is. 

• Andere studies laten zien dat een BEV minder niet-uitlaatemissies voortbrengt dan een 
wagen met verbrandingsmotor. Een BEV heeft immers het systeem van regeneratief remmen. 
Dat zorgt ervoor dat als je remt, de motor de andere kant op draait. Door die weerstand 
vertraagt je wagen. De energie die je bespaart, wordt opgeslagen in de batterij. Regeneratief 
remmen zorgt zo voor minder slijtage van de remmen, wat op zijn beurt kan zorgen voor 
minder niet-uitlaatemissie (10). 

• Ten slotte stellen nog andere studies dat een BEV meer niet-uitlaatemissies heeft dan een 
wagen met verbrandingsmotor, omdat een BEV meestal zwaarder is en er daardoor meer 
bandenslijtage en slijtage van het wegdek is.

Stikstofoxiden
De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door de transportsector daalde drastisch sinds 2000. Dat is 
vooral dankzij een stijgend aandeel van milieuvriendelijke Euro 5- en Euro 6-vrachtwagens in het 
goederenvervoer. Voor het personenvervoer is de daling minder uitgesproken door de toename 
van dieselwagens. In 2017 was wegverkeer verantwoordelijk voor 45% van de NOx-uitstoot in 
Vlaanderen (27).

Elektrische voertuigen stoten geen stikstofoxiden uit tijdens het rijden in tegenstelling tot 
voertuigen met verbrandingsmotor.
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2.3.2 Gezondheidsimpact van luchtemissies
Blootstelling aan luchtvervuiling kan allerlei gezondheidseffecten veroorzaken, gaande 
van subklinische verschijnselen zoals een daling van de longfunctie over het verergeren 
van bijvoorbeeld astmaklachten tot vroegtijdige sterfte. 

Om dat kwantitatief te maken, worden dosis-effectrelaties gebruikt die zijn gebaseerd op grote 
epidemiologische studies. Daarin worden de relaties tussen blootstelling aan hitte, luchtvervuilende 
stoffen, geluid enerzijds, en gezondheidseffecten anderzijds, gekwantificeerd. Door deze dosis-
effectrelaties op de Vlaamse situatie toe te passen, kunnen we voor Vlaanderen de ziektelast 
geassocieerd met de stressor bepalen. Deze ziektelast is een optelsom van verloren levensjaren 
door vroegtijdige sterfte en verloren gezonde levensjaren door ziekte. 

Broeikasgassen
Broeikasgassen zoals CO2 hebben geen directe invloed op de menselijke gezondheid, maar wel 
een negatieve impact op het klimaat. Ze veroorzaken een globale opwarming van de aarde en 
extreme weersomstandigheden treden vaker op. Dat maakt dat er bijvoorbeeld meer hittedagen 
voorkomen, net als intensere en frequentere hittegolven, meer en langere periodes van droogte, 
natuurbranden, overstromingen, … En die effecten hebben een invloed op onze gezondheid. Zo 
zorgen hittegolven en hogere zomertemperaturen voor (29, 30):

• hinder bij de algemene bevolking (minder goed slapen, moeilijker concentreren, meer kans 
op uitdroging, huiduitslag, een zonne- of hitteslag, …), met speciale aandacht voor kinderen 
en 65-plussers;

• verergering van klachten bij mensen met een chronische aandoening zoals astma, hart- en 
vaataandoeningen, nierziekte;

• verhoogde mortaliteit;

• hogere concentraties ozon die leiden tot ademhalingsmoeilijkheden;

• overleving van bepaalde insecten die ziekten kunnen dragen (teken, muggen);

• extreem weer dat kan leiden tot verdrinking, hartaanvallen, verwondingen en infecties;

• hogere concentraties van allergenen die allergische reacties uitlokken.

Deze gezondheidseffecten treden zowel binnen als buiten Vlaanderen op, aangezien er CO2 
vrijkomt tijdens alle stappen van de levenscyclus.

Uitlaatemissies (vooral van dieselwagens) bevatten zwarte koolstof (of roet). Dat is eveneens een 
zeer krachtig broeikasgas. 

Fijn stof en stikstofoxiden
Inademing van verhoogde concentraties fijn stof (dat deeltjes als zwarte koolstof kan bevatten), 
stikstofdioxide of ozon leidt tot ontstekingsreacties van de slijmvliezen in de luchtwegen en 
de longen. Bovendien kan het oxidatieve stress veroorzaken, dat is een stofwisselingstoestand 
waarbij er meer dan een normale hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen in de cel gevormd 
wordt of aanwezig is. Die kunnen schade aanrichten aan longen, hart en bloedvaten en andere 
organen.

Blootstelling aan fijn stof en stikstofdioxide veroorzaakt deze gezondheidseffecten ofwel na 
kortdurende blootstelling (gedurende een dag en een week) ofwel na langdurige blootstelling 
(gedurende een jaar of langer).

De gezondheidseffecten van verkeersgerelateerde luchtvervuiling door fijn stof en stikstofdioxide 
(NO2) die vaak gebruikt worden in gezondheidsimpactstudies en waarvoor de WHO dosis-
effectrelaties aanbeveelt, zijn (31):
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• nadelige effecten op de luchtwegen en longen: minder longfunctiegroei bij kinderen, meer 
luchtwegklachten bij volwassenen, verergering astmasymptomen bij astmapatiënten, …;

• toename van ziekenhuisopnames voor hart- en vaataandoeningen en luchtwegaandoeningen;

• toename van het aantal longkankergevallen: het Internationaal Agentschap voor 
Kankeronderzoek beschouwt roetdeeltjes in dieseluitlaat als kankerverwekkend (29);

• vervroegde sterfte.

Als we deze gezondheidseffecten door fijn stof kwantitatief uitdrukken, betekent het dat elke 
inwoner van Vlaanderen door fijn stof gemiddeld ongeveer één gezond levensjaar verliest (32). 

We vermeldden hierboven dat de samenstelling van fijn stof afkomstig uit de uitlaat erg 
verschillend is van fijn stof afkomstig van niet-uitlaat. Er zijn weinig studies die focussen op 
niet-uitlaatemissies, maar ze duiden wel allemaal aan dat fijn stof van niet-uitlaat minstens even 
schadelijk kan zijn als fijn stof uit de uitlaat, afhankelijk van het bestudeerde gezondheidseffect 
(33, 34). Metalen zoals ijzer, koper en mangaan zijn essentieel voor het metabolisme, maar ze 
kunnen aanleiding geven tot ontstekingsreacties en oxidatieve stress als ze in hoge concentraties 
aanwezig zijn (35).

Meer en meer is men ervan overtuigd dat blootstelling aan NO2 afkomstig van verkeersemissies 
gezondheidseffecten veroorzaakt, onafhankelijk van die van fijn stof (36). Als je wordt blootgesteld 
aan NO2, dan kan dat zorgen voor irritatie aan je ogen, neus en keel. Adem je NO2 in, dan kun je 
er irritatie van je longen en een verminderde longfunctie van krijgen (37).

2.3.3 Verbetering door elektrische voertuigen?
Uit bovenstaande wordt duidelijk dat een vervanging van een voertuig met verbrandingsmotor 
door een batterij-elektrisch voertuig er niet voor zal zorgen dat de luchtemissies van broeikasgassen 
en luchtverontreinigende stoffen helemaal verdwijnen. 

Als we kijken naar de totale levenscyclus van een wagen, dan zorgt een BEV voor lagere 
CO2-emissies dan een conventionele wagen met verbrandingsmotor. Dat zie je in figuur 8. De 
uitstoot van broeikasgassen is wel hoger voor een BEV dan voor een conventionele wagen tijdens 
de productie van de wagen, batterij en elektromotor. Verder is het belangrijk dat de elektriciteit 
van een BEV opgewekt wordt met hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind. Zo niet komen 
bij de elektriciteitsproductie ook CO2-emissies vrij. De gezondheidseffecten zijn onrechtstreeks het 
gevolg van de wereldwijde opwarming van de aarde. 

De uitlaatemissies van fijn stof en koolstofoxiden vallen weg als je rijdt met een BEV. Maar de 
niet-uitlaatemissies van fijn stof blijven aanwezig en kunnen hoger liggen dan bij een voertuig 
met verbrandingsmotor. Dat zie je in figuur 9. Die toont de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden 
tijdens het rijden met een batterij-elektrisch voertuig en een conventionele wagen in relatie tot 
gezondheid.
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Figuur 9 Uitstoot van fi jn stof en stikstofoxiden tijdens het rijden met een batterij-elektrisch 
voertuig en een conventionele wagen in relatie tot gezondheid
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Figuur 8 Uitstoot van broeikasgassen tijdens de levenscyclus  van een batterij-elektrisch voertuig 
en  een conventionele wagen in relatie tot gezondheid
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2.4 GELUID
Blootstelling aan geluid heeft een negatieve impact op onze gezondheid. Zo veroorzaakt 
verkeersgeluid sociaal-psychologische effecten als ergernis, hinder, slaapverstoring en 
aandachtsproblemen. Het zorgt ook voor stress wat op zijn beurt kan leiden tot hoge 
bloeddruk en hart- en vaatziekten (16).

2.4.1 Impact van voertuigen op geluid
Geluid van verkeer heeft twee bronnen: het motorgeluid en het rolgeluid van de banden over het 
wegdek. Een recente studie in opdracht van het Vlaamse Departement Omgeving (38) beschrijft 
de verhouding tussen het motorgeluid en het rolgeluid op dicht asfalt. Voor snelheden onder 40 
km/uur is het motorgeluid sterker dan het rolgeluid, behalve bij elektrische voertuigen waarbij 
de elektromotor geen motorgeluid maakt. Bij een snelheid van 40 km/uur valt het motorgeluid 
samen met het rolgeluid en dat met een waarde van ongeveer 70 dB. Bij snelheden boven 40 km/
uur is het rolgeluid dominant.

Figuur 10 illustreert dat. De geluidsreductie uitgedrukt in decibel (dB) wordt voor een elektrische 
personenwagen en hybride personenwagen weergegeven in vergelijking met een personenwagen 
met een verbrandingsmotor. De geluidsreductie is gegeven in functie van de snelheid (12). 

 

Figuur 10 Geluidsreductie van hybride (rood) en elektrische (zwart) personenwagens ten opzichte 
van een personenwagen met een verbrandingsmotor in functie van de snelheid,  
figuur overgenomen uit (12)

Voor snelheden tot ongeveer 40 kilometer per uur ligt het geluidsniveau van een elektrische en 
hybride wagen lager dan het geluid van een wagen met verbrandingsmotor. Bij een snelheid boven 
40 kilometer per uur overheersen rol- en windgeluiden en wordt het verschil met conventionele 
wagens kleiner (39).

Een elektrische wagen kan dus een verschil maken in geluidsniveau als het wagenpark hoofdzakelijk 
elektrisch is en bijvoorbeeld in woongebieden waar de verkeerssnelheid in het algemeen laag ligt 
of in een zone 30. Dat zijn wel gebieden waar een actieve verplaatsing, per fiets of te voet, de 
voorkeur heeft. Zodra de elektrische wagen sneller rijdt dan 40 kilometer per uur, bijvoorbeeld 
bij vlot verkeer op de snelweg, is het geluidsniveau nagenoeg even hoog als bij een conventionele 
wagen.
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2.4.2 Gezondheidsimpact van wegverkeersgeluid
Blootstelling aan geluid schaadt de gezondheid op verschillende vlakken. Zo veroorzaakt 
verkeersgeluid overdag sociaal-psychologische effecten als ergernis, hinder en aandachtsproblemen. 
Nachtelijke blootstelling aan verkeersgeluid kan leiden tot slaapverstoring. Verder kan langdurige 
blootstelling aan verkeersgeluid leiden tot verhoogde gezondheidsrisico’s zoals hoge bloeddruk 
en hart- en vaatziekten (16). Dat zie je in figuur 11.

 

Figuur 11 Geluidshinder door een batterij-elektrisch voertuig  en een conventionele wagen in 
relatie tot gezondheid

De WHO publiceerde recent een update van de maximale blootstelling aan wegverkeersgeluid om 
deze gezondheidseffecten te beperken (40).

In het MIRA-rapport (Milieurapport Vlaanderen) van 2012 werd de totale ziektelast in Vlaanderen 
bepaald voor een aantal milieustressoren. Blootstelling aan geluid stond op de tweede plaats en 
is verantwoordelijk voor een verlies van 7400 gezonde levensjaren voor de Vlaamse bevolking (41). 
In de berekeningen werd alleen verkeer afkomstig van drukke wegen, spoorwegen en luchthavens 
in rekening gebracht en werd de impact op volgende gezondheidseffecten becijferd: ernstige 
slaapverstoring, sterke hinder en ischemische hartziekten.

2.4.3 Verbetering door elektrische voertuigen?
Om het effect van geluid op onze gezondheid te beperken, maakt het bij hoge snelheden niet uit 
of we met een conventionele of een elektrische wagen rijden. Bij snelheden lager dan 40 kilometer 
per uur kan een elektrische wagen, afhankelijk van het wegdek, wel een effect hebben. Een BEV 
is dan stiller dan een conventionele wagen. Dat geldt ook voor een hybride wagen.

Er is dus een hoog percentage van BEV’s binnen het wagenpark nodig die met lage snelheden 
rijden om de invloed van geluid op de gezondheid te verminderen (42). Maar de plaatsen waar je 
traag rijdt, zijn vaak die met een hoge walkabilityscore: daar waar je je makkelijk met de fiets of 
te voet verplaatst en de straten goed verbonden zijn met elkaar. Het zijn dus gebieden waar we 
hoe dan ook beter inzetten op actieve verplaatsingen, per fiets of te voet, in plaats van te kiezen 
voor de wagen (8).

We kunnen geen uitspraken doen over het effect van de stillere elektrische wagens op het aantal 
verkeersongevallen. Daarvoor is er onvoldoende onderzoek gevoerd en is het aantal elektrische 
wagens in het wagenpark onvoldoende groot.
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2.5 MATERIALENGEBRUIK
2.5.1 Impact van voertuigen op materialengebruik
Figuur 12 toont een overzicht van de materialen die nodig zijn om een elektrisch voertuig te maken. 
Dat komt overeen met de eerste twee stappen uit de materiaallevenscyclus van Figuur 2. Vooral 
voor de productie van de lithiumionbatterij, momenteel de meestgebruikte batterijtechnologie, 
en de elektromotor zijn verschillende zogenoemde kritische grondstoffen nodig waarvoor de 
Europese Unie volledig afhankelijk is van de import (34). De lithiumionbatterij bevat tientallen 
grondstoffen die niet onuitputtelijk zijn: lithium, kobalt, nikkel, mangaan, grafi et, … Om de 
elektromotor te vervaardigen zijn verschillende zeldzame aardmetalen nodig.

Figuur 12 Materialen nodig voor de productie van een batterij-elektrisch voertuig (BEV) (34)

2.5.2 Gezondheidsimpact van materialengebruik
Tijdens de ontginning en de verdere verwerking van deze stoffen worden mensen blootgesteld 
aan toxische stoffen waaraan ernstige gezondheidsrisico’s verbonden zijn. 

Bij het mijnbouwproces komen zwavelhoudende mineralen vrij uit de bodem. Deze mineralen 
oxideren in contact met zuurstof en dat zorgt voor verzuring van de ondergrond. Daardoor 
kunnen zware metalen zoals arseen, lood en kwik vrijkomen uit het gesteente. Verhoogde 
arseenconcentraties die in grond- en drinkwater teruggevonden worden, vormen een ernstige 
bedreiging voor de volksgezondheid (43).

Zeldzame aardmetalen komen in de ondergrond bijna altijd samen met de radioactieve 
elementen uranium en thorium voor (44). Die stoffen komen vrij bij de ontginning en zorgen voor 
gezondheidsrisico’s voor mens en omgeving.

Deze gezondheidsimpact situeert zich buiten Vlaanderen en zelfs buiten Europa. Slechte 
werkomstandigheden vergroten de risico’s nog, omdat gezondheids- en veiligheidsvoorschriften 
niet al te strikt worden toegepast. 
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2.5.3 Verbetering door elektrische voertuigen?
Het is duidelijk dat de grondstoffen die nodig om zijn een BEV te produceren een grotere milieu- 
en gezondheidsimpact hebben dan die om een voertuig met verbrandingsmotor te produceren. 
De ontwikkeling van nieuwe batterijtechnologieën zou deze milieu-impact in de toekomst nog 
kunnen verlagen.

Verder kan efficiënt recycleren, dat vaak aangenomen wordt in LCA-studies, de vraag naar 
grondstoffen en energie tijdens de productie, verder laten afnemen (9).

26



3. CONCLUSIE
Visie2050 beschrijft de langetermijnstrategie voor Vlaanderen op het vlak van duurzame 
ontwikkeling. Er zijn doelstellingen om de klimaatopwarming tegen te gaan, om de luchtkwaliteit 
te verbeteren en er is de gezondheidsdoelstelling ‘Gezond Leven’ (6, 7, 45). Mobiliteit en de manier 
waarop we ons verplaatsen spelen een rol in al deze doelstellingen. De opmars van hybride en 
elektrische wagens laat uitschijnen dat ze een belangrijk deel van de oplossing zijn om al deze 
doelstellingen te behalen. Maar is dat wel zo? En welke plaats hebben elektrische wagens in een 
duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt? 

Mobiliteit in het algemeen en personenwagens, elektrisch of niet, in het bijzonder hebben een 
invloed op onze gezondheid, op het milieu en op het klimaat. Ze beïnvloeden hoeveel we zitten 
of bewegen en hun aanwezigheid in de publieke ruimte speelt een rol in ons mentale en 
sociale welbevinden. Ze zorgen voor de uitstoot van broeikasgassen, luchtverontreinigende 
stoffen zoals fijn stof en stikstofoxiden en ze produceren geluid. Tijdens het productieproces 
van wagens en hun onderdelen worden mensen blootgesteld aan toxische stoffen. De stijging 
van het aantal personenwagens en gereden kilometers zijn dus ook een uitdaging voor de 
gezondheidssector. Dit rapport onderzocht daarom de invloed van elektrische wagens op onze 
gezondheid en de plaats van zulke wagens in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid 
vooropstelt. 

3.1 INVLOED VAN ELEKTRISCHE WAGENS OP GEZONDHEID
De manier waarop we ons verplaatsen heeft een invloed op onze gezondheid vanuit een 
bewegingsperspectief. Actieve verplaatsingen helpen onze gezondheid vooruit doordat ze bijdragen 
aan een actievere leefstijl. Het STOP-principe toepassen, en ons vaker te voet, met de fiets of het 
openbaar vervoer verplaatsen, zorgt voor meer beweging en voor gezondheidsvoordelen. Wie 
daarentegen (te) vaak met een (elektrische) wagen rijdt, zit meer stil. Dat draagt bij aan een 
sedentaire leefstijl met de bijbehorende gezondheidsrisico’s. 

Druk wegverkeer, elektrisch of niet, heeft ook een invloed op ons ruimtegebruik en bijgevolg op 
sociale interactie in de buurt. Hoe meer gemotoriseerd verkeer er is in de straat, hoe minder 
gelukkig mensen er zijn. Bovendien vragen wagens straten en parkeerplaatsen. Die nemen publieke 
ruimte in wat ten koste gaat van autoluwe omgevingen met groen, natuur, water, terrassen 
en plaatsen waar ontmoeting mogelijk is. Meer wagens beperken dus de mogelijkheid om de 
publieke ruimte meer verblijfskwaliteit te geven. Een kwaliteitsvolle ruimtelijke planning en een 
gezonde publieke ruimte met oog voor onder andere groen en ontmoeting dragen bij aan onze 
mentale en sociale gezondheid.

Wagens zorgen voor de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht. Om uitspraken te kunnen 
doen over het verschil in emissies tussen wagens met een verbrandingsmotor en elektrische 
wagens, moeten we de emissies tijdens de volledige levenscyclus van een wagen in rekening 
brengen. Het macroperspectief is daarbij belangrijk: niet alleen de emissies in Vlaanderen zijn van 
tel. Ook de emissies buiten Vlaanderen moeten we in acht nemen. 

• Gedurende de volledige levenscyclus van een wagen stoot een elektrisch voertuig minder CO2 
uit. Rijdt de BEV op groene stroom, dan is het verschil met een conventionele wagen met 
een verbrandingsmotor het grootst: tot 5 keer minder CO2-emissies. Maar zelfs wanneer hij 
op grijze stroom rijdt, stoot hij tijdens zijn hele levenscyclus tot 65% minder CO2 uit dan die 
conventionele wagen. 
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• Tijdens het rijden stoten elektrische voertuigen geen fijn stof en stikstofoxiden uit. Dat is 
positief voor de lokale luchtkwaliteit. Maar elk voertuig, elektrisch of niet, veroorzaakt niet-
uitlaatemissies door slijtage van remmen en banden, opwaaiend stof, … Daaraan zijn ook 
gezondheidseffecten verbonden, maar verder onderzoek is nodig om dat te kwantificeren.

De gezondheidswinst die elektrische wagens kunnen boeken door minder geluidsemissies geldt 
alleen als een groot aandeel van het wagenpark uit elektrische auto’s bestaat en ze met een 
lage snelheid rijden. Traag of trager rijden kan vooral in stads- en dorpskernen of op plaatsen die 
een hoge walkabilityscore hebben. Maar daar zijn straten goed met elkaar verbonden en is het veel 
gezonder, voor jezelf én de omwonenden, om je actief te verplaatsen: te voet of met de fiets (8). 

Ook buiten Vlaanderen zijn er gezondheidseffecten voor mensen die worden blootgesteld 
aan toxische stoffen die vrijkomen tijdens de ontginning van materialen voor de productie 
van het voertuig. Op dat vlak scoort een elektrisch voertuig slechter dan een voertuig met 
verbrandingsmotor, omdat voor de productie van de batterij en elektromotor specifieke materialen 
nodig zijn. 

Het is positief dat de auto-industrie wordt aangespoord om in te zetten op research en op de 
ontwikkeling van materialen met een beperkte ecologische voetafdruk die ze op een veilige en 
gezonde manier kunnen produceren. Ook materialen hergebruiken en processen optimaliseren 
voor de productie en recyclage van elektrische wagens is noodzakelijk om de blootstelling aan 
toxische stoffen te beperken.
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3.2 PLAATS VAN ELEKTRISCHE WAGENS IN EEN  
DUURZAAM EN GEZOND MOBILITEITSBELEID
Hebben elektrische wagens een plaats in een duurzaam en gezond mobiliteitsbeleid? En zo ja: 
welke? We concluderen dat elektrische wagens vanuit een integraal gezondheidsperspectief op 
mobiliteitsbeleid een vooruitgang betekenen voor de gezondheid ten opzichte van het huidige 
wagenpark. Maar we stellen vast dat elektrische wagens, net zoals conventionele wagens, voor 
heel wat uitdagingen geen oplossing bieden of oplossingen in de weg staan. Denken we dan aan 
meer actieve verplaatsing en meer ontmoetingskansen of de noodzaak aan een oplossing voor 
vervoersarmoede. Daarom blijven we vanuit de gezondheidssector pleiten voor een modal shift 
naar minder wagens én minder gereden kilometers, elektrisch of niet. In de huidige mobiliteitsmix 
heeft de wagen een te groot aandeel. Een duurzaam mobiliteitsbeleid dat gezondheid vooropstelt 
zet dus maximaal in op het STOP-principe en een modal shift. Een een-op-eenvervanging van 
het huidige wagenpark door een elektrisch wagenpark is onvoldoende om een duurzaam en 
gezond mobiliteitsbeleid te realiseren en de mobiliteit-, klimaat- en gezondheidsdoelstellingen 
te halen.

Elektrische wagens kunnen wel een plaats hebben in een gezonde mobiliteitsmix. Maar dan liefst 
alleen voor de ‘restkilometers’ die niet te voet, met de fiets of het openbaar vervoer lukken. 
Idealiter is dat een elektrische deelwagen die compact en licht is, aangedreven door groene 
energie en gemaakt volgens de principes van de circulaire economie. Elektrisch rijden stimuleren 
mag bovenal niet ten koste gaan van andere belangrijke voorwaarden voor een duurzaam en 
gezond mobiliteitsbeleid zoals investeringen in openbaar vervoer.
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5. BIJLAGE
5.1 ORIGINELE TABELLEN UIT TNO-STUDIE (10)
De berekende CO2-emissie voor fabricage van het voertuig, de accu, het onderhoud en de recycling 
(sloop). Op basis van 220.000 km. 

Benzine en 
diesel

Benzine 
hybride

PHEV BEV

CO2

ton 10.2 11.0 13.7 14.3

g/km 46 50 62 64

 

CO2-emissie per km voor een middenklassevoertuig met verschillende brandstoffen 
(referentiejaar 2013). 

CO2 (g/
km)

Benzine Diesel Benzine 
hybride

PHEV

groene 
stroom*

PHEV, 
grijze  

+ groene 
stroom

BEV, 
groene 
stroom

BEV, 
grijze  

+ groene 
stroom

CO2 TTW 170 140 132 97 97 0 0

CO2 TTW

5.2 ORIGINELE FIGUREN UIT EEA-STUDIE (46)
Bereik van levens cyclus-CO2-
emissies voor verschillende  
voertuig- en brandstoftypes.  
De waarden worden geschat  
voor een middenklassevoertuig,  
gebaseerd op 220.000 km.   
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