WLTP & RDE
De nieuwe testprocedures.
De cijfers veranderen. Van NEDC naar WLTP.
De nieuwe WLTP-testprocedure is gebaseerd op een benadering van
de omstandigheden tijdens een test in reële omstandigheden, wat
betekent dat de verkregen cijfers ook relevanter zullen zijn voor de
werkelijkheid. De veranderingen betreffen onder andere aangepaste
en beduidend striktere testomstandigheden en hogere snelheden,
samen met een substantieel langere duur van de test (30 minuten
in plaats van 20).
Aantal testrondes
Duur van de ronde
Afstand van de ronde
Rijfases
Gemiddelde snelheid
Maximale snelheid
Impact van de opties
Koppeling
Temperatuur van de test

NEDC
1
20 minuten
11 Kilometer
2
34 km/u
120 km/u
Nee
Vast
Tussen 20 en 30 °C

WLTP
Tot 4
30 minuten
23,25 Kilometer
4 (niet-stedelijk rijpatroon)
46,5 km/u
131 km/u
Ja
Variabel
23 °C

Voor een preciezere bepaling van de CO2 -uitstoot omvat de nieuwe
procedure niet alleen standaarduitrusting, zoals eerder al het geval
was, maar ook alle uitrustingsopties van een voertuig. Dit levert voor
elk type voertuig twee waarden op: het laagst en het hoogst
mogelijke standaardverbruik volgens de aerodynamische
eigenschappen, het gewicht en de rolweerstand. Dankzij WLTP zult u
het verbruik en de CO2-uitstoot van een voertuig in de toekomst
beter kunnen inschatten. Bij een specifieke voertuigversie zal de
individuele standaardwaarde meteen duidelijk zijn.
Ondanks de toegenomen nauwkeurigheid zijn afwijkingen natuurlijk
ook met deze testprocedure nog mogelijk. Het dagelijkse verbruik en
de CO2-uitstoot blijven afhankelijk van de weersomstandigheden,
de topografie en de persoonlijke rijstijl. Het verkeer, de lading van
het voertuig en het gebruik van uitrusting zoals klimaatregeling zijn
andere factoren die het verbruik beïnvloeden.
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Eén ding is echter duidelijk: de testomstandigheden zijn realistischer
dan vroeger, wat betekent dat op papier een hoger verbruik, een
hogere CO2-uitstoot en een kleinere autonomie voor elektrische
voertuigen mogen worden verwacht. Dit zal echter geen negatieve
gevolgen hebben voor het werkelijke brandstofverbruik of de reële
autonomie.
Als vooraanstaande leasingprovider ondersteunt Alphabet zijn klanten
bij het definiëren, implementeren en beheren van duurzame
mobiliteitsoplossingen op maat. In bepaalde gevallen betekent dit ook
dat we ondernemingen helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te
behalen en hun CO2-voetafdruk te beperken. Het spreekt dan ook voor
zich dat Alphabet in de toekomst de beste manier om de WLTP te
verbeteren kritisch zal analyseren.
Sinds september 2017 is WLTP verplicht voor nieuwe
typegoedkeuringen. De wetgever bepaalt echter dat de cijfers
gemeten met WLTP initieel zullen worden meegedeeld met een
omrekening naar NEDC-waarden. De Europese Commissie heeft
hiertoe een correlatietechniek uitgewerkt die in gelijke mate bindend is
voor alle constructeurs. Deze fase is bedoeld om de overgang vlotter te
laten verlopen. De duur ervan hangt af van de nationale wetgeving in
kwestie en zal dus verschillen van markt tot markt.
Vanaf september 2018 zijn alle constructeurs verplicht om te testen
volgens de WLTP-cyclus voor voertuigen verkocht in de EU, Zwitserland,
Turkije, Noorwegen, Liechtenstein, Israël en Ierland.
Tot slot zullen alle landen die de Europese wetgeving voor
voertuigen toepassen tegen december 2020 de WLTP-cijfers
moeten aangeven en communiceren voor alle voertuigen.
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Opgelet: alle voertuigen geregistreerd voor 01.09.2017 zijn niet beïnvloed door de introductie van WLTP.

WLTP voor alle nieuw
geregistreerde LCVs

WLTP internationaal. Wie schakelt wanneer over?
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2021
China voert WLTP in maar enkel voor het meten
van de uitstoot

2021
Zuid-Korea voert WLTP in.

10/2018
Japan voert een aangepaste
vorm in van WLTP.

Vanaf 09/2018
De 28 lidstaten van de
EU, plus Noorwegen, Ijsland,
Zwitserland, Liechtenstein, Turkije
en Israël voeren WLTP in.
Het precieze moment waarop
WLTP wordt ingevoerd, hangt af
van de nationale wetgeving.

Nog niet bepaald

2021

Australië zal WLTP de
komende jaren invoeren.

India voert WLTP in.

‘Real Driving Emissions’.
Beperking van de vervuilingscijfers op de weg.
Naast WLTP zal ook RDE (Real Driving Emissions) verplicht zijn voor
alle constructeurs in de EU en in Zwitserland, Turkije, Noorwegen,
Liechtenstein, Israël en Ierland vanaf september 2018.
Bij deze RDE-tests wordt de uitstoot van vervuilende deeltjes
zoals fijn stof en stikstofoxide (NOx) gemeten op de weg zelf. De
methode bepaalt de gemiddelde uitstootwaarden die mogen
worden verwacht in het dagelijkse verkeer.
Vandaag en in de toekomst verbindt de autosector zich ertoe
innoverende technologieën te ontwikkelen om de motoren van
dieselwagens steeds schoner te maken door de uitstoot van
stikstofoxide te beperken. Tegelijkertijd hebben we een
omslagpunt bereikt waarbij het belang en de populariteit van
duurzame mobiliteit en concepten daarover snel toenemen. Dit
geldt vooral in stedelijke gebieden, waar meer en meer
bestuurders kiezen voor autodelen en elektrische auto’s of, in het
geval van bedrijven, bestelwagens.
Vlootbeheerders zijn vandaag de drijvende kracht achter de
toename van nieuwe mobiliteitsconcepten. Zij beschikken immers
over de reikwijdte en mogelijkheden om de toenemende groep
ecologisch bewuste bestuurders groenere mobiliteitsoplossingen
aan te reiken. Door de nieuwste technologie te combineren met
de nieuwste, flexibele mobiliteitsoplossingen krijgen werknemers
toegang tot vernieuwende transportmogelijkheden.

Afnemende cijfers. Toenemende uitdaging.
De EU-uitstootnorm bepaalt de maxima voor de uitstoot van stoffen
als stikstofoxide en fijn stof in de EU. De limieten verschillen
afhankelijk van de motor en het type voertuig. Voor de bescherming
van het klimaat en de luchtkwaliteit worden de maxima steeds
strenger. Dit stelt de constructeurs voor nieuwe uitdagingen.
Als u vragen hebt over WLTP of RDE, kunt u contact opnemen met uw
persoonlijke accountmanager bij Alphabet of online meer informatie
inwinnen: https://www.alphabet.com/nl-be/wltp-6.
Meer dagelijkse relevantie. Minder ambiguïteit.
In 1992 werd de New European Driving Cycle (of NEDC) ingevoerd.
Sindsdien werd de procedure gebruikt om het verbruik en de uitstoot
van voertuigen te bepalen. De omstandigheden van deze
laboratoriumtest zijn echter niet geschikt voor het bepalen van
realistische verbruik- en uitstootcijfers.
Vanaf september 2018 wordt NEDC daarom vervangen door een
nieuwe cyclus genaamd WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles
Test Procedure). Deze laboratoriumtest wordt bovendien aangevuld
door een test die de uitstoot van vervuilende stoffen meet op de weg
zelf: RDE (Real Driving Emissions). Door de nieuwe testprocedures
zullen de consumenten het verbruik en de uitstoot van hun voertuig
in de toekomst beter kunnen inschatten.

“De nieuwe test zal ervoor zorgen dat de laboratoriumresultaten
de wegprestaties van een auto beter benaderen.”
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