
 
1 

 

 Rijden op CNG of elektriciteit 
 

1. Rijden op CNG 

 

CNG staat voor Compressed Natural Gas, aardgas onder druk. Het is precies hetzelfde aardgas als dat 

waarmee je je huis verwarmt of waar je op kookt, maar dan samengeperst. CNG is de meest 

milieuvriendelijke fossiele brandstof die er momenteel is. Omdat het nog steeds over fossiele 

brandstof gaat, dient CNG als een transitiebrandstof aanzien te worden. 

 

Voordelen van een CNG-wagen  

- Een CNG-wagen stoot bijna geen luchtvervuilende deeltjes uit. Zo is de uitstoot van fijn stof 

50 tot 60% lager dan bij een vergelijkbare diesel- of benzinewagen en de uitstoot van 

stikstofoxiden (NOx) tot 70% lager dan bij een vergelijkbare dieselwagen. 

- CNG is goedkoper dan conventionele brandstoffen. Daardoor is de CNG-wagen goedkoper in 

gebruik.  

- CNG-wagens zijn tot 75% stiller dan benzine- en dieselwagens 

- CNG-wagens zijn ook beter voor het klimaat dan de traditionele brandstoffen. De CO2-

uitstoot ligt namelijk iets lager dan bij een dieselwagen en gemiddeld 30% lager dan bij een 

benzinewagen. 

- CNG-wagens hebben een actieradius tot 500 km. Dit maakt dat de aardgaswagen een 

alternatief kan zijn voor een elektrische wagen, die een kleiner bereik heeft. 

- CNG-wagens zijn veiliger dan LPG-wagens (Liquified Petroleum Gas). In de meeste 

ondergrondse parkings mag je dan ook parkeren.  

- CNG-wagens veroorzaken geen geurhinder 

- CNG-wagens kunnen zonder aanpassing rijden op Compressed Biogas (samengeperst biogas 

uit rioolslib, mest en afval). Op die manier is het mogelijk om in de toekomst te rijden op de 

gassen geproduceerd uit huis- of industrieafval.  

- Een CNG-wagen is fiscaal interessant. Je betaalt geen belasting op inverkeerstelling en geen 

jaarlijkse verkeersbelasting. Indien je je wagen ter beschikking stelt van een 

autodeelorganisatie en aan alle voorwaarden voldoet, dan krijg je daarbovenop ook nog een 

eenmalige subsidie van 1000 euro subsidie van Stad Gent. 
 

 

Nadelen van een CNG-wagen 

- CNG-wagens zijn duurder in aankoop dan de klassieke wagens.  

https://stad.gent/natuur-milieu/u-houdt-van-gent/meet-de-lucht-je-straat/de-luchtkwaliteit-gent
https://stad.gent/natuur-milieu/subsidies-voor-milieuvriendelijke-projecten/milieuvriendelijke-mobiliteit
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De meerkost kan in veel gevallen echter worden terugverdiend door de lagere 

gebruikskosten en de fiscale stimuli. 

- CNG is de schoonste van de fossiele brandstoffen, maar blijft wel een fossiele brandstof en 

dus eindig. CNG-wagens kunnen wel zonder aanpassing rijden op Compressed Biogas (gas 

geproduceerd uit huis- of industrieafval). 

- Het aantal CNG-tankstations in België is nog beperkt. Tegen 2020 zullen er in Vlaanderen 

echter 300 CNG-tankstations zijn. 

- Door het gewicht van de CNG-tank heeft een CNG-wagen een verminderd laadvermogen. 

 

2. Rijden op elektriciteit 

 

Een batterij-elektrische wagen wordt voor 100% aangedreven door een elektrische motor en heeft 

geen rechtstreekse uitstoot. De batterij wordt herladen via het stroomnetwerk. 

Er bestaan ook hybride wagens, die zowel een verbrandingsmotor als een elektrische motor hebben. 

Als de elektriciteit op is, of wanneer er meer kracht nodig is dan de elektriciteit kan leveren, wordt 

ook de verbrandingsmotor ingeschakeld. Dit type wagen heeft een groter bereik, maar ook een 

hogere milieu-impact dan een 100% elektrische wagen. Het bekendste type is de plug-in hybride, 

waarvan de batterij zowel via een stekker als tijdens het rijden of remmen van het voertuig kan 

opgeladen worden. 

Voordelen van een elektrische wagen 

- Elektriciteit is goedkoper dan conventionele brandstoffen. Daardoor is de elektrische wagen 

goedkoper in gebruik. Een elektromotor heeft ook minder onderhoud nodig dan een 

verbrandingsmotor.  

- Een elektrische wagen veroorzaakt geen uitstoot tijdens het rijden en stoot dus geen fijn 

stof uit. De hoeveelheid fijn stof dat gegenereerd wordt door slijtage van banden, remmen, 

… is ongeveer hetzelfde als bij een klassieke wagen. Een elektrische wagen genereert zo 30 

tot 50% minder fijn stof dan een conventionele wagen. 

- Een elektrische wagen stoot geen CO2 uit tijdens het rijden. Ook als men het productieproces 

van de wagen én van de opwekking van de elektriciteit meeneemt in de berekening, 

veroorzaakt een elektrische wagen minder CO2-uitstoot dan een klassieke wagen. Idealiter 

wordt een elektrische wagen opgeladen met groene stroom. 

- Een elektrische motor is heel stil. 

- Een elektrische motor is efficiënter en verbruikt daardoor minder energie dan een 

verbrandingsmotor. 

- Elektrische wagens veroorzaken geen geurhinder 

- Een elektrische wagen is fiscaal interessant. Als particulier heb je recht op een Vlaamse zero-

emissiepremie tot 4000 euro bij de aankoop van een 100% elektrische wagen (op batterijen 

of brandstofcellen). En dat bovenop een vrijstelling voor de belasting op inverkeerstelling en 

voor de jaarlijkse verkeersbelasting (deze vrijstellingen gelden ook voor plug-in hybrides). 

Indien je je wagen ter beschikking stelt van een autodeelorganisatie en aan alle voorwaarden 

voldoet, dan krijg je daarbovenop ook nog een eenmalige subsidie van 6000 euro van Stad 

http://www.energiesparen.be/ZEV/
http://www.energiesparen.be/ZEV/
http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/milieuvriendelijke-voertuigen
https://stad.gent/natuur-milieu/subsidies-voor-milieuvriendelijke-projecten/milieuvriendelijke-mobiliteit
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Gent. Een bedrijf/organisatie die een publiek toegankelijke laadpaal plaatst, krijgt van Stad 

Gent een subsidie van 1000 euro per laadpaal. 

 

Nadelen van een elektrische wagen 

- Elektrische wagens zijn duurder in aankoop dan de klassieke wagens. De meerkost kan in 

veel gevallen echter worden terugverdiend door de lagere gebruikskosten en de fiscale 

stimuli.   

- Een elektrische wagen heeft een beperktere actieradius dan andere wagens. Bij hybride 

wagens neemt de verbrandingsmotor het over als de batterij leeg is. 

- Voor het laden van een elektrische wagen is laadinfrastructuur nodig. Dit kan zowel in het 

stopcontact als aan een laadpaal. Een bedrijf/organisatie die een publiek toegankelijke 

laadpaal plaatst, krijgt van Stad Gent een subsidie van 1000 euro per laadpaal.  

- De productie van batterijen is vervuilend en bovendien zeer kostelijk. Het is mogelijk om de 

stoffen in batterijen gedeeltelijk te recycleren maar dit is een duur procedé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stad.gent/natuur-milieu/subsidies-voor-milieuvriendelijke-projecten/milieuvriendelijke-mobiliteit
https://stad.gent/natuur-milieu/subsidies-voor-milieuvriendelijke-projecten/milieuvriendelijke-mobiliteit

