
   1 

V.U. Jean-Pierre. Heirman, Secretaris-generaal, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel 

Ecoscore 
snel de milieuprestaties van een voertuig kennen 
 

 

Wat is de Ecoscore? 
Met de ecoscore kan je de milieuprestaties van een voertuig inschatten door rekening te houden met de belangrijkste milieu-

impacten van het voertuig. Aan elk voertuig kan een Ecoscore toegekend worden tussen 0 en 100. Hoe dichter een voertuig bij 100 

komt, hoe milieuvriendelijker het is. Een Ecoscore van 70 of meer wordt als goed beschouwd. Een Ecoscore die lager dan 50 ligt 

kan als zeer milieuonvriendelijk beschouwd worden. 

 

Dankzij de Ecoscore kan je: 

• eenvoudig de ecoscore van een (bestel)wagen berekenen op basis van de informatie op het homologatiebewijs van het 

voertuig. Het softwareprogramma stelt u stap voor stap de nodige vragen en geeft uiteindelijk het eindcijfer. 

• makkelijk rekening houden met belangrijke milieucriteria zoals de emissie van broeikasgassen (voornamelijk CO2) en emissies 

zoals fijn stof, stikstofoxiden, e.a. 

• de impact van bepaalde emissies op ecosystemen in rekening brengen, en in mindere mate ook de geluidsoverlast. 

• de ecoscore opzoeken van wagens volgens merk en model. 

• een webtoepassing voor de Milieutoetsing Voertuigenpark (MTV) gebruiken om na te gaan hoe milieuvriendelijk het wagenpark 

is. De webapplicatie geeft je ook de ecoscore per deelsegment (bijv. personenwagens, diesel,…) en voor iedere wagen 

afzonderlijk. Op deze manier krijg je een goed beeld van de wagens het meest en het minst milieuvriendelijk zijn. 

• doelstellingen bepalen om het wagenpark te vergroenen (bijv. een gemiddelde Ecoscore van x tegen jaar y). 

 

Let wel: Met de ecoscore kan je de milieuprestaties van een voertuig inschatten door rekening te houden met de belangrijkste 

milieu-impacten 

 

 

 

 

 

 

 

Welke informatie kan je in de Ecoscore terugvinden? 
De Ecoscore website biedt: 

• een overzicht van de ecoscores van de meeste personenwagens op de 

Belgische markt 

• een rekenmodule om zelf de ecoscore van uw bestelwagen of wagen te 

berekenen 

• informatie over de emissies van bepaalde merken en modellen vrachtwagens 

en twee- en driewielers 

• een webtoepassing om uw wagenpark te beheren (alle voertuigcategorieën) 

 

De website kan in het Nederlands, het Frans en het Engels geraadpleegd worden. 

 

Let wel: de Ecoscore betreft alleen de gebruiksfase van het voertuig. 

Niet de productie- en recyclagefase. De Ecoscore mag dus niet verward worden met een levenscyclus- 

analyse. De gegevens die gebruikt worden om de Ecoscore te berekenen, worden opgevraagd bij 

Febiac en de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen van de FOD Mobiliteit. De overige gehanteerde 

gegevens zijn afkomstig van gedocumenteerde studies. 

De informatie over emissies is gebaseerd op de informatie aangereikt door de invoerders zelf, niet alle 

invoerders hebben de informatie bezorgd. 

 

Hoe kan je de Ecoscore gebruiken bij bestekken en offertes? 
Heel eenvoudig: eis een minimale Ecoscore en geef bijkomende punten voor een hogere Ecoscore. 

Je kan hierbij een onderscheid maken tussen wagensegmenten (personenwagens, 

bestelwagens …) en/of benzine- en dieselwagen. 

 

Meer info? 
Surf naar www.ecoscore.be of 

neem contact op met het VITO, dat de 

website beheert. Dat kan via e-mail 

naar ecoscore@vito.be. 

Je kunt ook terecht bij de Vlaamse 

Infolijn via 1700@vlaanderen.be. 


