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DE NIEUWE 
100% ELEKTRISCHE EQE.

Van het oogstrelende design tot het ruime, luxueuze interieur en een sublieme rijbeleving: 
de nieuwe EQE is een genot voor al uw zintuigen. Hij biedt u een elektrisch rijbereik tot 646 km (WLTP) 
en kan in slechts 15 minuten tot 250 km extra rijbereik opgeladen worden. Bovendien laadt u dankzij 
Green Charging van Mercedes-Benz de eerste 200.000 km CO₂-neutraal, waardoor u écht groen rijdt. 

De EQE is een 100% elektrische berline waarmee u in stijl vormgeeft aan uw duurzame vloot. 

16,1 - 22,5 kWh/100 KM • 0 G/KM CO₂ (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. 
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be – Geef voorrang aan veiligheid.

MBCARSBE8044623_EQE ML More ad 210x250mm_BEL NL-FR_v1.indd   1MBCARSBE8044623_EQE ML More ad 210x250mm_BEL NL-FR_v1.indd   1 13/06/22   12:0013/06/22   12:00



Beste lezers, 

Het mooie weer kondigt het al aan. Voor velen komt 
er een welverdiende zomervakantie aan. Vancia Car 
Lease wenst u nu al een deugddoend verlof. 

Indien u met de wagen op reis gaat, wensen wij u 
een veilige rit. En hebben jullie reeds het plezier om 
met een elektrische wagen te rijden, dan helpen wij 
u graag om deze trip goed te volmaken. Voor velen is 
het de eerste keer, dus maken we kort een handleiding 
over hoe best te reizen met een elektrische wagen.

Heeft u nog geen elektrische wagen, dan is het bij-
na tijd om uit te kijken naar een full electric of PHEV.  
Vanaf 2026 zullen enkel nog full electric wagens  
fiscaal interessant zijn, PHEV’s tot midden 2023.  
Maar hoe maak je nu al de transitie in uw vloot naar  
deze type wagens? Wat komt er allemaal bij kijken?  
Vancia Car Lease lijst het even voor u op.

Een goed voorbeeld van hoe een traditioneel 
automerk een sterke evolutie maakt naar full electric 
is de nieuwe Volvo C40. Zowel een klant als collega 
van Vancia Car Lease bekeek en testte de wagen 
vanbinnen en vanbuiten uit, en valideerde het model!

Een bedrijf leiden kan in alle vormen en maten,  
van grote bedrijven tot kleine eenmanszaken. 
Maar ook politiek kan geleid worden als bedrijf. 
Deze raakvlakken zijn sterk duidelijk in het duo-
interview met Connor Rousseau en Steve Rousseau.  
Of  hoe twee mensen die schijnbaar tegenover elkaar 
staan, toch dezelfde passies en waarden delen.

Veel leesplezier!

Lease is More. 

  facebook.com / vanciacarlease 
  @VanciaCarLease 
  linkedin.com / company / vancia-car-lease

Guy Hannosette

Commercieel Directeur
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Power your world.
IONIQ 5. 
100% elektrisch.

*De 5 Jaar Waarborg Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk 
verkocht zijn door een erkende Hyundaiverdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van 
het garantieboekje. ** De Hyundai garanties gelden enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door 
een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.  

8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. Adverteerder: Korean Motor Company n.v., invoerder, 
Pierstraat 229 te 2550 Kontich. BTW BE 0404.273.333 - RPR Antwerpen - BELFIUS IBAN BE35 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004). Hyundai.be

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.

0 L/100KM • 0 G/KM CO2 (WLTP)

Waarborg Zonder
Kilometerbeperking Garantie

Batterij

Zoek je het belangrijkste in je leven? Je bestemming, je familie, je doel?
Welke weg je ook inslaat, IONIQ 5 geeft je de kracht het te bereiken.  
Rij tot 481 km ver, herlaad supersnel en win 100 km meer rijbereik in slechts  
5 minuten. Volg je ambities in alle veiligheid dankzij Highway Driving Assist II. 
Het zijn slechts enkele van de sterktes die IONIQ 5 je biedt.

Ontdek meer op hyundai.be

2022 WORLD CAR AWARDS
WORLD CAR OF THE YEAR
WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR
WORLD ELECTRIC VEHICLE OF THE YEAR



Vancia Car Lease 
lanceert samen 
met Roger & Roger 
Explosions lijn bij 
levering

FEBIAC kondigt 
jubileumeditie van 

Brussels Motorshow 
aan in januari 2023

N E W S

Dat er een chiptekort is binnen de auto-indus-
trie werd al sterk belicht in diverse media. Bij 
Vancia Car Lease, waar u steeds terecht kunt om 
snel over een wagen te beschikken, toonden 
we dit op een ludieke manier aan. Samen met  
Roger & Roger (Croky) lanceerden we hun nieuwe  

“explosions” lijn bij levering van een nieuwe wagen. Bij 
ons geen chipstekort. De actie werd alvast gesmaakt!

Na de editie van 2021 te hebben moeten annuleren, 
en vervolgens in 2022 een gedecentraliseerde variant 
te hebben georganiseerd, onthult de Belgische en 
Luxemburgse automobiel- en tweewielerfederatie 
(FEBIAC) de officiële data van de 100e “verjaardag” 
van de Brussels Motorshow, die van vrijdag 13 tot en 
met zondag 22 januari 2023 in Brussels Expo zal 
doorgaan.
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Contacteer uw verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
18,2 – 22,3 KWH/100KM I 0 G CO2/KM (WLTP)

Afgebeeld model ter illustratie. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be

De nieuwe Volvo C40 Recharge.
Ontworpen voor de toekomst.

100% elektrisch. 100% fiscaal aftrekbaar.
Tot 444 km rijbereik. Geproduceerd in België.

Vraag nu uw testrit aan.



Een elektrische bedrijfswagen leasen? 
Complexiteit wordt eenvoud …

E L E K T R I S C H  R I J D E N

D
at vanaf 2026 alleen elektrische bedrijfswagens nog op een fiscaal 
gunstig regime kunnen rekenen, is ondertussen oud nieuws. Veel 
bedrijven wachten niet zo lang en zetten nu al de stap. Maar waar 

moet je eigenlijk op letten tijdens die transitie? Een leidraad!

Elektrificatie, geen enkele wagen-
parkbeheerder ontsnapt er de ko-
mende jaren aan. Maar wat betekent 
dat in de praktijk? Kan je dat zelf alle-
maal beheren of is het toch wat veel 
om in goede banen te leiden? Kijken 
we naar de verschillende componen-
ten in de elektrische transitie, dan kan 
je niet anders dan constateren dat dit 
scenario toch iets complexer is dan 
de klassieke bedrijfswagen met tank-
kaart. Je moet immers niet alleen re-
kening houden met de samenstelling 
van je wagenpark, het hele ecosys-
teem daarrond van laadinfrastructuur 
en laadbeurten vraagt toch heel wat 
expertise. En dan is leasing – meer 
dan ooit – de logische keuze.

Het wagenpark
De eerste stap is vanzelfsprekend de 
samenstelling van het wagenpark. 
Met een elektrisch aanbod dat maand 
na maand groter wordt, is de exper-
tise van een leasingpartner quasi on-
ontbeerlijk. Welk verplaatsingsprofiel 
heeft de bestuurder? Is het iemand 
die veel of weinig kilometers rijdt? 

Welke laadsnelheid kan het voertuig 
aan? Hoe zit het met het verbruik 
en de autonomie? Welk budget is er 
beschikbaar? De juiste EV (Electric 
Vehicle) kiezen, is geen sinecure. 
En het komende jaar zullen plug-in 
hybrids ook nog een belangrijke rol 
spelen. Wanneer voor een PHEV 
(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) een 
leasingcontract getekend wordt 
voor 1 juli 2023, blijft het fiscaalgun-
stige regime daarna immers ook 
geldig. Ook op op vlak van fiscale 
begeleiding is de expertise van een 
leasingmaatschappij een pluspunt. 
Vergeet ook niet dat de deadline pas 
in 2026 is. Tot dan kunnen modellen 
met verbrandingsmotoren voor be-
paalde verplaatsingsprofielen nog 
altijd voordeliger zijn dan nu al over te 
schakelen naar een elektrisch model.
En last but not least is het inschatten 
van de restwaarde iets wat je ook lie-
ver overlaat aan je leasingmaatschap-
pij. Het gaat immers om voertuigen 
die relatief nieuw zijn op de markt. Die 
als fleet owner zelf verkopen wan-
neer ze uit dienst gaan, is niet alleen 

risicovol, maar vraagt ook te veel 
expertise. Twee zaken die uw leasing-
maatschappij graag van u overneemt. 

Het “ecosysteem”
Het grootste verschil tussen een wa-
genpark met verbrandingsmotoren 
en een elektrische vloot is wat men 
het “ecosysteem” noemt. In men-
sentaal: alles wat te maken heeft met 
omkadering en laadinfrastructuur. 

Welk verplaatsingsprofiel heeft de bestuurder? 
Is het iemand die veel of weinig kilometers rijdt? 
Welke laadsnelheid kan het voertuig aan? Hoe 
zit het met het verbruik en de autonomie? Welk 
budget is er beschikbaar? De juiste EV (Electric 
Vehicle) kiezen, is geen sinecure.
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Wanneer je dat allemaal zelf moet 
regelen als wagenparkbeheerder, 
wordt het wel een heel omvangrijke 
opdracht. Vandaar dat Vancia Car 
Lease een complete service biedt; 
laadinfrastructuur thuis en op het 
werk, laadkaarten voor het publieke 
netwerk, …. 
Vanaf een bepaalde vlootgrootte 
zijn ook zaken zoals balanced loa-
ding nodig: de beschikbare stroom 
verdelen onder de verschillende ver-
bruikers, zodat ze niet uitvalt. Maar 
ook specifieke payroll-diensten zoals 

split-bill, waarbij de werkgever het 
elektriciteitsverbruik van de EV bij de 
werknemers thuis vergoedt, zijn za-
ken waarvoor je bij Vancia Car Lease 
terecht kunt. Ook eventuele proble-
men waar je op het eerste gezicht niet 
bij nadenkt, kunnen op een bepaald 
moment een oplossing nodig hebben. 
Wat bijvoorbeeld als een werknemer 
je bedrijf verlaat en hij thuis een laad-
paal heeft die door de werkgever ge-
plaatst werd? Die complexiteit vraagt 
een betrouwbare consulting partner 
die u met raad en daad kan bijstaat!

Verlies de TCO niet uit het oog!
100% fiscale aftrekbaarheid voor 
een elektrische auto is mooi. Maar 
het is ook een aspect waar je je als 
wagenparkbeheerder niet mag op 
blindstaren. EV’s zijn vandaag nog 
altijd duurder dan hun tegenhangers 
met verbrandingsmotor. Bij de keuze 
van het voertuig is het dus goed om 
vooraf met je leasingmaatschappij 
te overleggen en de juiste keuzes te 
maken. 

Guy Hannosette, Commercieel 
Directeur Vancia Car Lease: 

“Elektrische voertuigen kan je thuis, op 
het werk en publiek laden. Dat is een 
ander gegeven dan een tankkaart en 
ook moeilijker in beeld te brengen. Wij 
doen dat voor onze klanten en dat is 
maar logisch ook, het gaat immers om 
essentiële informatie die nodig is voor 
een efficiënt vlootbeheer. Zeker met 
de hoge energieprijzen van vandaag, 
willen zij hun voertuigen op de meest 
voordelige manier laden. Het is ook 
kenmerkend voor onze filosofie rond 
leasing van elektrische voertuigen: 
complexiteit eenvoudig maken.”

E L E K T R I S C H  R I J D E N

Welke laadkaart?
Op het bedrijf of thuis laden blijft de stelregel. Maar publiek laden zal 
in de meeste gevallen  - minstens occasioneel – ook gebeuren. Uw 
leasingmaatschappij kan u best adviseren welke laadkaart of laadpas 
het best afgestemd is op de noden van uw wagenpark. De tarieven zijn 
immers niet echt transparant en bovendien zijn er speciale tarieven 
voor vloten, onder andere bij aanbieders van snelladers zoals Ionity en 
Fastned. Kijken en vergelijken is dus de boodschap!

Waarom overschakelen op elektrisch rijden?

1. Duurzame mobiliteit.  
Over de hele levenscyclus is de CO2-uitstoot van een EV 17 tot 30% 
lager dan die van een voertuig met verbrandingsmotor

2. Aanbod blijft groeien:  
steeds meer modellen in alle segmenten

3. Autonomie blijft toenemen:  
400- 500 km is ondertussen geen zeldzaamheid meer

4. Snelle expansie van openbare laadinfrastructuur
5. Wissel op de toekomst:  

vehicle to grid, koppeling zonnepanelen en thuisbatterij
6. Geen zorgen meer rond lage emissie zones
7. Fiscale voordeel + TCO-matig interessant, zeker in het licht van 

hoge brandstofprijzen

Kijken we naar de verschillende componenten in 
de elektrische transitie, dan kan je niet anders dan 
constateren dat dit scenario toch iets complexer 
is dan de klassieke bedrijfswagen met tankkaart.
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Volvo C40 Recharge
De auto van morgen is voor vandaag

De volledig nieuwe Volvo C40 Recharge is de eerste Volvo die alleen maar als 100% elektrische 
wagen zal bestaan. De C40 is een crossover met een verbijsterende lijn. Bovendien is hij gemaakt  

voor deze tijden: Google geïntegreerd, geen dierlijk leer, 444 km autonomie en van 0 naar 100 km/u 
in minder dan 5 seconden. De toekomst ziet er goed uit.

Ontdek de Volvo C40 Recharge nu bij Novabil:

22 KWH/100KM I 0 G CO2/KM (WLTP)

Afgebeeld model ter illustratie. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.beContacteer uw verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Novabil Group

Novabil | Brugsesteenweg 261 - 8500 Kortrijk | kortrijk@novabil.be
Novabil | Waterstraat 51 - 8790 Waregem | fleet@novabil.be
Novabil | Geallieerdenlaan 262 - 7700 Moeskroen | moeskroen@novabil.be
Novabil | Chaussée de Bruxelles 200 - 7500 Tournai | tournai@novabil.be

www.novabil.be



Op vakantie met je EV? 
 Zo geraak je snel en effi  ciënt op je bestemming!

E L E K T R I S C H  R I J D E N

D
e zomervakantie komt eraan! Het moment waarop de Belg met zijn wagen naar Zuid-Frankrijk, 
Italië, Spanje of een andere zomerse bestemming rijdt waar meer zon en zee te vinden valt dan in ons 
Belgenlandje. En voor velen zal die verplaatsing voor het eerst met een elektrisch voertuig gebeuren. Heb 
je wat koudwatervrees? Geen probleem, na deze tips van More vertrek je vol vertrouwen op autovakantie.

  
Met een EV (Electric Vehicle) naar het 
buitenland, het is toch maar even wat 
anders dan in ons Belgenlandje. Daar 
waar het woon-werkverkeer hier 
meestal een goeie 40 km bedraagt en 
we al bij een paar honderd kilometer 
spreken over een lange afstand, gaat 
onze trektocht naar het zuiden vaak 
over een goeie duizend kilometer. 
Bovendien ziet de laadinfrastructuur 
er in het buitenland soms anders uit 
dan bij ons. Niet alle hotels beschikken 
immers over laadpalen en niet elke 
laadpas werkt bij elke laadpaal. 

Want op autovakantie gaan met je 
stekkerwagen is wel degelijk mogelijk, 

dat bewijzen duizenden automobilis-
ten elk jaar opnieuw. De gemene deler 
tussen deze mensen: zij bereiden zich 
goed voor. Experimenteer dus zeker 
eens vooraf hoeveel kilometer je ge-
middeld kan afl eggen op een volle 
batterij, liefst op terrein dat vergelijk-
baar is met je traject naar je bestem-
ming. Als je dat gemiddelde naar bo-
ven wil halen, kan je in het kaderstukje 
rechts enkele tips terugvinden.

Met dat cijfer in je achterhoofd, kan 
je je route plannen. Trek een vei-
ligheidsmarge van zo’n 50 km van 
je maximaal rijbereik en puzzel op 
die manier voldoende laadstops bij 

elkaar zodat je zonder problemen 
op je vakantiebestemming geraakt. 
Drie tips: controleer zeker dat jouw 
laadpas geaccepteerd wordt door de 
desbetreff ende paal, kijk na wat er in 
de buurt van de laadpaal te vinden 
is (een toilet, een restaurant of een 
winkeltje is altijd handig als je een half 
uurtje moet wachten) en vergelijk de 
verschillende laadpalen met elkaar. 
Twintig kilometer vroeger stoppen 
aan een snellader is uiteraard interes-
santer dan de laatste kilometer uit je 
batterij te persen… om dan te moeten 
stoppen aan een trage laadpaal die 
een halve dag nodig heeft om je bat-
terij vol te laden.

Op autovakantie gaan met je stekkerwagen is wel degelijk mogelijk, dat bewijzen duizenden automobi-
listen elk jaar opnieuw. De gemene deler tussen deze mensen: zij bereiden zich goed voor.

Het is het meest effi  ciënt als je je batterijlading 
altijd tussen 20 en 80% houdt. Die laatste 20% op-
laden aan een snellader, nemen immers dermate 
veel tijd in dat het sneller is om een laadstop extra 
in te lassen. 11



Van 20 naar 80
En nu we toch “aan de laadpaal han-
gen”: het is het meest efficiënt als je 
je batterijlading altijd tussen 20 en 
80% houdt. Die laatste 20% opladen 
aan een snellader, nemen immers 
dermate veel tijd in dat het sneller is 
om een laadstop extra in te lassen. Je 
kan het laden van een batterij immers 
vergelijken met het vullen van een 

bad: in het begin zet je de kraan he-
lemaal open, maar om hem helemaal 
tot aan de rand te vullen, ga je op het 
einde de kraan beetje bij beetje dicht 
draaien, zodat er geen water over de 
rand loopt.

Navigeren naar die laadpaal, doe 
je trouwens vaak best met de GPS 

van je auto. Een aantal auto’s kan de 
batterij immers “voorbereiden” op 
een snellaadbeurt (= hem verwar-
men tot de ideale temperatuur om 
te kunnen snelladen). En zeg nu zelf, 
je spendeert liever extra tijd aan het 
zwembad of op een pittoresk terras-
je dan aan een laadstation op een 
snelwegparking.

E L E K T R I S C H  R I J D E N

Toch nog wat range anxiety?

Zijn er in het land van bestemming niet veel laadpalen? Ga je voor een heel lange verplaatsing? Of vertrouw je het 
gewoon nog niet helemaal om met een EV naar het buitenland te gaan? Dan heeft Vancia Car Lease te oplossing 
voor jou! Wie een elektrische wagen leaset bij Vancia Car Lease, kan immers enkele weken per jaar overschakelen 
op een model met conventionele verbrandingsmotor om bijvoorbeeld op autovakantie te gaan.

Meer weten? 
Stuur dan een mail naar sales@vanciacarlease.com

Zo haal je het maximum uit je batterij

Cruisecontrol is je beste vriend 
Rijden doe je best zo constant mogelijk. Als je wagen 
cruisecontrol heeft, aarzel dan zeker niet om hem in te 
schakelen, zeker in combinatie met de ecostand van je 
auto. Nog een tip: aan 110 km/u verbruik je veel minder 
stroom dan wanneer je 120 rijdt. Iets trager rijden is dus 
misschien de overweging waard. Als je op een lange 
trip een laadbeurt kan uitsparen, maak je die verloren 
tijd zo weer goed. We hoeven uiteraard niet te zeggen 
dat je best ook met mate versnelt. Elektrische wagens 
accelereren door hun hoog koppel vaak hard, maar de 
gevolgen voor het rijbereik zijn navenant. 

Vermijd energievreters 
Ga bewust om met energievreters als verwarming en 
airconditioning. Zet eens wat vaker de stoelverwarming 
aan en laat de ‘gewone’ verwarming voor wat het is. Je 
hebt het net zo warm én je bespaart flink wat energie.

Maak gebruik van regeneratief remmen 
Sommige elektrische auto’s kunnen “op de motor 
remmen”. Met dit zogenaamde regeneratief remmen 
stroomt remenergie die anders verloren gaat, weer 
terug naar de batterij. Vaak kan je via verschillende 
standen bepalen hoe hard de wagen remt. Sommige 
auto’s kunnen zelfs volledig tot stilstand komen, 
waardoor je eigenlijk enkel je gaspedaal gebruikt 
tijdens het remmen. Wat oefenen met dit zogenaamde 
‘one pedal driving’ zou je wel eens heel wat 
autonomiewinst kunnen opleveren. 

Zorg voor de juiste bandenspanning
Controleer regelmatig de bandenspanning. Volle 
banden zijn niet alleen belangrijk voor je veiligheid, maar 
verminderen ook de weerstand op de weg. En dat heeft 
dan weer een goede invloed op je actieradius!
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Steve Rousseau: 
“Conner is ook een ondernemer”

D
e ene is een nationale politicus en de andere een 
succesvolle ondernemer. We hebben het over 
Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit en zijn 
broer Steve Rousseau, CEO van House of Talents. 

Ze hebben het grootste respect voor elkaar, maar dat het ook 
kan clashen tussen een politicus en ondernemer, mochten we 
tijdens dit boeiende dubbelinterview ervaren.

C O V E R S T O R Y 
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Hij is misschien minder bekend, maar 
het professionele parcours van Steve 
Rousseau is minstens even opmer-
kelijk als dat van zijn broer Conner. 
In 2008 startte Steve Rousseau met 
House of Talents, een HR bedrijf dat 
zich specialiseert in knelpuntberoe-
pen en niches. 

Steve Rousseau: “House of Talents is 
een internationaal netwerk van HR-
bedrijven die afzonderlijk in de markt 
staan als specialist. Ze hebben elk een 
general manager die aan mij rappor-
teert. Ze focussen zich allemaal op 
een niche, eigenlijk knelpuntberoepen. 
Dat gaat van zorg tot management, 
foodsector, ingenieurs, financiële en 
ICT-profielen, technische beroepen, 
etc. Mijn motto is: wie expertise bezit, is 
de winnaar van morgen. En expertise, 
dat zijn mensen. In de huidige arbeids-
markt zijn er meer vacatures dan men-
sen die nog op zoek zijn naar een job. 
Voor alle profielen die wij zoeken, is er 
meteen werk.”

In volle bankencrisis een bedrijf uit 
de grond stampen, wellicht geen 
evidente zaak …
Steve Rousseau: “Inderdaad, in juni 
2008 zijn we gestart. En in september 
van dat jaar is Lehman Brothers ge-
struikeld met als gevolg een wereld-
wijde bankencrisis. Alle bedrijven gin-
gen besparen en ontsloegen mensen. 
Het laatste wat ze nodig hebben, wa-
ren medewerkers. We zijn die periode 
goed doorgekomen omdat we toen 
de focus legden op sales profielen en 
daar was wel vraag naar. Uiteindelijk 
hebben wij ons nooit van de wijs laten 
brengen. Want we hebben ondertus-
sen nog wel andere crisissen gekend. 
Brexit, Eurocrisis, covid, nu de oorlog 

in Oekraïne, … dat heeft ons nooit 
tegengehouden om onze eigen stra-
tegie te volgen en te groeien. Vandaag 
geven we werk aan 3.000 mensen 
en dit jaar zullen we een jaaromzet 
draaien van 250 miljoen. Het verhaal 
stopt hier ook niet. We werken volop 
aan een pan-Europees netwerk, onder 
andere via overnames om sneller te 
groeien.”

Andere leefwerelden, 
maar beiden ondernemers

Een keuze voor de politiek – nota 
bene als de jongste partijvoorzitter 
ooit – en een ondernemer … het is een 
understatement dat beide broers een 
andere piste gekozen hebben.

“Maar het respect tussen beide is 
groot”, zegt Steve Rousseau. “Wij 
vinden van elkaar fantastisch wat we 
doen. Hij kijkt op naar mij en ik naar 
hem. Maar dat neemt niet weg dat er 
soms wel wat gekletter is als we sa-
men aan tafel zitten. Ik zeg dan tegen 
Conner: je bent nog jong, je moet nog 
veel leren (lacht). Maar even serieus: 
Conner is ook een echte ondernemer. 
Van jongs af aan was hij al bezig met 
het inleggen van bussen om naar fui-
ven te gaan. Hij was en is nog steeds 
betrokken in jeugdkampen, organi-
seert een festival. Ik noem hem een 
entrepreneur met een andere roeping. 
Hij trekt die lijn door in zijn politieke 
functie.”
Conner Rousseau: “Ondernemen is 
breder dan alleen het economische 
luik. Een partij zoals Vooruit runnen 
is ook mensen aansturen, zorgen dat 
de rekening klopt op het einde van 
de maand. Zo heb ik een grote be-
sparingsronde moeten doen toen ik 
deze functie opnam. Er waren immers 

minder werkingsmiddelen dan voor 
de verkiezingen. Regelmatig wissel ik 
ook van gedachte met Steve over bij-
voorbeeld het aansturen van mensen. 
Ik leer best wel veel van zijn expertise 
op dat vlak. We zijn elkaars klankbord. 
Een politicus en ondernemer hebben 
meer gemeen dan je op het eerste 
zicht zou denken. Iets wat ik bijvoor-
beeld heb opgepikt van Steve: je hoeft 
niet de slimste te zijn, maar je moet 
wel de beste mensen samenbrengen. 
Ik ben zeker niet de slimste en ken 
ook niet alle details van alle politieke 
dossiers. Maar ik zorg er wel voor dat 
de juiste mensen op de juiste plek hun 
ding kunnen doen.”
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Steve Rousseau: “Ik vind dat we nog veel 
meer mogen verwachten van politici. Zij 
bepalen immers het speelveld van de 
ondernemers.”



Maar toch moeten er 
ook verschillen zijn?

Conner Rousseau: “De setting is an-
ders. Wanneer een medewerker in het 
bedrijf van Steve 3 keer na elkaar zijn 
targets niet haalt, kan hij daar meteen 
iets aan doen. Wanneer iemand bin-
nen mijn partij slecht presteert maar 
hij haalt veel stemmen bij de verkie-
zingen, kan ik daar niets aan doen.”
Steve Rousseau: “Men vraagt mij 
soms: heb jij politieke ambities? Het 
antwoord is categoriek nee. Ik zou het 
zeer moeilijk hebben met de besluite-
loosheid en de traagheid van de po-
litiek, die eigen is aan de democratie. 
Een regering vormen, is een compro-
mis vinden tussen veel tegengestelde 
maatschappelijke en economische 
visies. In een bestuurskamer van een 
bedrijf zorg je ervoor dat alle neuzen 
in dezelfde richting kijken. Bovendien 
kan je in een bedrijf een korte termijn, 

middellange en lange termijn strate-
gie uittekenen. In de politiek heb je 
vijf jaar en duurde het de laatste keer 
anderhalf jaar om een regering te 
vormen. Dan stel ik mij de vraag: kan 
je wel echt efficiënt besturen terwijl je 
bijna permanent in verkiezingsmodus 
bent?  Net daarom heb ik het grootste 
respect voor Conner zijn keuze om in 
de politiek te gaan. Want evident is 
het niet.”  

Conner, je bent jong in de politiek 
gestapt en staat bekend om je dyna-
miek. Heb je het soms moeilijk met 
die traagheid?
Conner rousseau: “Ondanks het 
feit dat het traag gaat, boeit het mij 
enorm. Mijn motto is ‘If you want to 
make a difference, you have to step 
into the arena’. Mijn doel is wel om een 
aantal zaken fundamenteel te veran-
deren. Politiek is deelnemen aan een 
spel en je wil dat spel winnen. Eigenlijk 
wil je de spelregels veranderen. Maar 
dat kan je pas wanneer je al een paar 
keer gewonnen hebt. Mijn voordeel is 
dat ik heel jong in de politiek gestapt 
ben. Ik wil nu beleid voeren waarvan 
ik binnen 10 jaar tegen de mensen kan 
zeggen dat ik het mee beslist heb. Ik 
vind het bijzonder raar dat mensen 
dat precies niet interesseert. Mensen 
stemmen nog altijd voor politici die 
al 15 of 20 jaar in de federale regering 
zitten en die tegen ondernemers zoals 
Steve zeggen dat ze minder belastin-
gen gaan betalen. Terwijl daar in de 
praktijk niets van in huis komt. Dat 
haalt de geloofwaardigheid van de 
politiek onderuit.  Wanneer ik tweet 
dat Frank Vandenbroucke de zieken-
huiswetgeving aan het hervormen 
is, dan interesseert precies niemand 

dat. Terwijl gezondheidszorg toch iets 
is wat iedereen aanbelangt. Dat mis ik 
dus in de perceptie van politiek. Mijn 
missie is toch om zaken te veranderen 
door samen te werken met andere 
partijen en zo iets na te laten.”

Het verschil maken met 
communicatie

Het minste wat je van de communi-
catiestijl van Conner Rousseau kan 
zeggen: die is anders. Direct, to the 
point, uitgesproken meningen. Hoe 
belangrijk is dat vandaag?
Conner Rousseau: “Steve weet dat 
wel: ik heb een groot parler-vrai gehal-
te en zelfs dat is al gefilterd. Ik ken nie-
mand die volledige partijprogramma’s 
leest. Dat is jammer maar ook een re-
aliteit. Mijn job is om mijn ideologie op 
een zo verstaanbaar mogelijke manier 
uit te leggen. Door sociale media is 
de attention span van mensen tegen-
woordig twee seconden. Een goede 
oneliner of quote is een samenvatting 
van waar ik voor sta. Mijn communica-
tiestijl is niet zozeer politiek doordacht, 
maar wel volledig Rousseau. Een 
eigenschap die ik deel met Steve: wij 
hebben het hart op de tong en zeggen 
ons gedacht. Uiteindelijk is dat de bes-
te manier om te communiceren: wees 
gewoon jezelf. Ik vind politiek superin-
teressant, maar ik ga mezelf daarvoor 
niet veranderen.”
Steve Rousseau: “Wij zijn beiden 
What You See Is What You Get. Like it 
or not. Conner heeft veel haters maar 
ondertussen nog veel meer lovers, en 
dat laatste is zijn verdienste. Hij brengt 
een echtheid terug in de politiek die 
veel mensen missen. Ofwel communi-
ceer je op een zeer eentonige manier, 
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Conner Rousseau: “Ondernemen is breder dan alleen 
het economische luik. Een partij zoals Vooruit runnen 
is ook mensen aansturen, zorgen dat de rekening klopt 
op het einde van de maand.



ofwel zeg je waar het op staat. En be-
reik je wie je moet bereiken.”

Verwachten we teveel van politici?

Inflatie, prijsstijgingen van basispro-
ducten, hoge energie- en brandstof-
prijzen, mobiliteit, … heel wat Belgen 
liggen wakker van deze problemen. 
In hoeverre kan de politiek dat al-
lemaal counteren? Verwachten we 
soms niet teveel van politici? 
Steve Rousseau: “Nee, ik vind dat we 
nog veel meer mogen verwachten 
van politici. Zij bepalen immers het 
speelveld van de ondernemers. Wij 
kunnen ons ding maar doen binnen 
het kader dat de politici ons geven. 
En op dat vlak worden we soms nog 
teveel geconfronteerd met spelregels 
die veranderen tijdens de wedstrijd. 
Dat is frustrerend voor ondernemers 
zoals ik die een langetermijnvisie pro-
beren uit te tekenen voor hun bedrijf.”
Conner Rousseau: “Wanneer ik 
spreek met ondernemers, merk ik 
dat regelgeving belangrijk voor ze is. 
Rechtszekerheid is dan ook een van 
de belangrijkste voorwaarden voor 
succesvol ondernemen. Ik begrijp 
de opmerking van Steve dus wel. 
Anderzijds is het ook aan de politiek 
om een sociaal-economisch kader te 

voorzien. We zijn een kenniseconomie 
en wanneer ik zie dat de kwaliteit van 
het onderwijs de afgelopen 10 jaar 
gestaag achteruit gaat, dan heeft dat 
uiteindelijk ook een impact op de be-
drijven en de competitiviteit van onze 
ondernemingen. Zeker voor de sector 
waar Steven actief in is. Het is dus aan 
de politiek om dit bij te sturen.”
Steve Rousseau: “Ik heb via Conner 
heel wat politici leren kennen. Ze 
zijn allemaal oprecht bezig met de 
economie en de ondernemers zoveel 
mogelijk te ondersteunen. Zij weten 
goed genoeg dat dit de basis is van 
onze welvaart. Alleen loopt het fout 
wanneer er compromissen gevonden 
moeten worden in coalities met uit-
eenlopende partijstandpunten.”
Conner Rousseau: “Ik moet dat eigen-
lijk wel beamen. Politici gunnen elkaar 
steeds minder. De wil tot compromis-
sen is kleiner geworden. En dan krijg 
je regeringsvormingen die anderhalf 
jaar duren. Net daarom heb ik er alles 
aan gedaan om mijn bemiddelende 
rol daar in te spelen. Niet zozeer – en 
dat meen ik oprecht – voor politiek 
gewin, maar omdat dit land bestuurd 
moet worden.”

“Maar om nog even terug te komen 
op uw vraag”, zegt Conner Rousseau, 

“we kunnen als politici inderdaad ook 

niet alles counteren. En bovendien 
doen we al heel veel. Er is nog nooit 
een regering geweest die zoveel heeft 
geïnvesteerd in koopkracht. We zitten 
ondertussen aan 5 miljard euro die we 
in de koopkracht pompen. Uit studies 
van de Nationale Bank, Eurostat en 
KU Leuven blijkt dat België in 2022 
en 2023 wereldwijd het land zal zijn 
dat de koopkracht van de werkende 
mensen het best beschermt. Dat dit 
niet leeft in het publieke debat, vind 
ik dan weer frustrerend. Soms mag 
men – zoals Steve terecht zegt – meer 
verwachten van de politiek. Maar 
anderzijds verwacht men soms ook 
teveel. We hebben immer ook niet 
alles in de hand. We kunnen op lange 
termijn  wel een structureel beleid 
voeren op het vlak van energieafhan-
kelijkheid, maar de hoge olieprijzen en 
de inflatie kunnen wij ook niet plots 
doen verdwijnen.”

Bedrijfswagens: een andere visie

House of Talents least een vloot van 
300 voertuigen bij Vancia Car Lease. 
Een onontbeerlijk instrument in de 
krappe arbeidsmarkt. Maar hoe kij-
ken de politicus en de ondernemer 
naar dit fenomeen? 
Conner Rousseau: “We weten 
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Mijn motto:  
‘If you want to make a difference,  
you have to step into the arena’.  
Mijn doel is om een aantal zaken  

fundamenteel te veranderen. 
Conner Rousseau



allemaal hoe het fenomeen ontstaan 
is: als instrument om de hoge fiscale 
druk op arbeid te verlichten. Bij een 
hervorming van de fiscaliteit ben ik 
sowieso voorstander van meer lasten 
op vermogen en minder op arbeid. 
We gaan de salariswagen – en ik maak 
daar bewust het onderscheid met de 
bedrijfswagen – dus opnieuw moeten 
bekijken. Mensen moeten uiteindelijk 
meer netto overhouden en niet meer 
‘betaald’ worden met een auto. Wij 
zijn twee keer wereldkampioen: in het 
subsidiëren van de auto en in de file 
staan. En dat laatste fnuikt de econo-
mische groei. Gaan we alles oplossen 
met meer openbaar vervoer? Vast 
niet. Maar er moet wel iets gebeuren. 
Anders gaan we ons zowel op het 
vlak van het klimaat als economisch 
volledig vastrijden. Ik geloof ook dat 
klimaatwinst eveneens economische 
en sociale winst kan zijn. Wat ik wel 
belangrijk vind: als we die salariswa-
gens afschaffen, is het belangrijk dat 
de mensen daar netto geen euro op 
inleveren.”

Steve Rousseau: “We zijn ook we-
reldkampioen in overheidsbeslag en 
in belastingen betalen. Ik heb trou-
wens nog nooit een euro subsidie 
gekregen voor een bedrijfswagen. 
Conner en ik verschillen op dat vlak 
van mening. Fiscale aftrekbaarheid is 
wat mij betreft geen subsidie. En als je 
die discussie toch wil voeren, moet je 
ook kijken naar alle andere voordelen 
alle aard die van een fiscaalgunstig 
regime genieten. Bovendien vind 
ik je aanname verkeerd, Conner. Er 
zullen niet minder auto’s op de weg 
zijn, mensen zullen die privé aanko-
pen. Alleen zullen ze wellicht minder 
ecologisch zijn en langer rijden. Dus 
klimaatwinst zie ik evenmin in dit 

scenario. In de huidige economie 
wordt van werknemers ook flexibele 
mobiliteit gevraagd. Daar is openbaar 
vervoer nog nooit een oplossing voor 
geweest. Ik wou trouwens nog even 
aanstippen dat heel die vergroening 
een echte aanslag is op de bedrijven, 
die de kost van de vloten gigantisch 
de hoogte injaagt. Politiek zijn dat 
mooie dossiers om binnen te halen, 
maar voor de ondernemers is het toch 
weer een flinke extra kost. En dan heb 
ik het nog niet over de late leveringen 
en de mangelende laadinfrastructuur.”
Conner Rousseau: “Wellicht heb je 
gelijk dat veel mensen zelf een auto 
zullen kopen. Maar ook niet allemaal. 
Ook al gaat het om een tweede auto 
die niet meer nodig is en bijvoorbeeld 
vervangen wordt door een fiets of 
daar openbaar vervoer. Het is sowieso 
winst. Ik zeg gewoon dat we de mind-
set moeten veranderen. De mensen 
moeten meer netto krijgen en zelf hun 
mobiliteit kunnen kiezen, dat is mijn 
mening. En dat leeft duidelijk meer bij 
de jongere generatie dan de oudere 
generatie, die op dat vlak minder naar 
de toekomst kijkt. Wat die laadinfra-
structuur betreft (kurkdroog): dat is 
een Vlaamse bevoegdheid, vergroe-
ning van het bedrijfswagenpark is een 
federale bevoegdheid (hilariteit)”.

Petrolhead

Steve Rousseau zijn interesse in au-
to’s gaat verder dan alleen bedrijfs-
wagens. “Ja, ik ben een petrolhead, 
met een passie voor Porsche. Ik ben 
een ongelooflijke liefhebber van wa-
gens, maar geen kenner. Mijn zoon 
Sieben studeert momenteel aan IVA 
Driebergen en hij weet daar veel meer 
van af dan ik. Ik rij gewoon graag met 
mijn oldtimer en geniet daarvan.”

Een passie die je met hem deelt,
Conner?
Conner Rousseau: “Ik moet u teleur-
stellen. Ik heb niet echt iets met auto’s. 
Tenzij dan dat ik tegen september een 
nieuwe moet hebben en dat ik daar 
dringend eens werk van moet maken 
(lacht). Maar we hebben wel sport als 
gemeenschappelijke passie. Steve is 
voorzitter van de Kortrijks Spurs bas-
ketbalploeg, dus daar ga ik soms langs 
voor een wedstrijd. We zijn allebei zelf 
ook wel sportief, bij mij is dat padel en 
tennis, bij Steve lopen.”

“Conner speelt vooral graag sporten 
waarin hij gemakkelijk van mij kan 
winnen, zoals tafeltennis”, vult Steve 
met een kwinkslag aan.

De laatste vraag is voor jou Conner: 
heb je als politicus nog wel een 
privé-leven?

“Dat valt wel mee hoor. Ik ben nu ook 
weer Barack Obama niet hé. Ja, soms 
heb ik heel lange vergaderingen waar-
van ik denk: bij Steve zou dat allemaal 
niet zo lang duren, hij kan gemakkelij-
ker beslissingen nemen in zijn bedrijf. 
Maar als ik dergelijke vergaderingen 
met een positief resultaat kan afslui-
ten, geeft me dat toch weer de nodige 
voldoening. Ik maak gewoon tijd voor 
ontspanning met vrienden en familie. 
Politiek is mijn passie, maar er is nog 
meer in het leven. Het enige probleem 
is dat je bekendheid en aanspreek-
baarheid nooit afzet. Er is altijd wel 
iemand die met mij wil praten of mij wil 
zien. Maar ik klaag daar niet graag over. 
Het maakt deel uit van de job en zolang 
ik een meerwaarde beteken, zal ik dat 
met veel goesting blijven doen.”
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“Ook in een crisis 
  vind je oplossingen ”
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D
e sector waarin ze actief zijn, is totaal verschillend. Maar 
over één ding zijn ze het alvast eens: de keuze voor Vancia 
Car lease als mobiliteitspartner hebben ze zich nog 
geen ogenblik beklaagd. We zaten samen aan tafel met 

Guy Hannosette, Caroline Andries van Pro-Duo N.V. en 
Thomas Ostyn van Veranclassic. 
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 Thomas Ostyn (Veranclassic) - Caroline Andries (Pro-Duo)



Caroline Andries is Senior Vendor 
Negotiator bij Pro-Duo N.V., de 
specialist voor kapper- & beautypro-
ducten, met een uitgebreid aanbod 
aan professionele merken. Pro Duo 
werd opgericht in 1999 en groeide 
op enkele jaren tijd uit tot de groot-
ste distrubiteurs van professionele 
haar-en beauty producten binnen de 
Europese Markt. In 2008 werd Pro-
Duo N.V. overgenomen door Sally 
Beauty Holdings Inc, een Amerikaans 
beursgenoteerd bedrijf met een 
jaaromzet van 3,6 miljard dollar. In 
2017 vond een consolidatie plaats 
van Pro-Duo Europe met Sally UK, 
onder Senior Vice President, Olivier 
Badézet.  

Caroline Andries: “Die overname 
gaf ons de capaciteit om te groeien. 
Ondertussen hebben wij méér dan 
500 Cash & Carry’s verspreid over 
België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
én een uitgebreid E-com platform. 
We richten ons als distributeur in de 
eerste plaats tot professionals met 
producten voor kappers, schoon-
heidsspecialisten en nagelstylisten. 
We hanteren daarbij het one stop 
shop principe. Zo kan een kapper die 
een zaak opstart bij ons terecht voor 
letterlijk alles wat hij/zij nodig heeft. 
Dus niet alleen consumables zoals 
shampoo en haarkleuring, maar ook 
kappersstoelen, capes, tondeuses, 
haardrogers, e.d. Naast de professio-
nal, staan onze deuren uiteraard ook 
open voor particulieren. Mijn aandeel 
in dit verhaal: ik negotieer alle con-
tracten met de leveranciers op basis 
van parameters zoals omzet, marge 
en korting.”

Het familiebedrijf Veranclassic is 
actief in een heel andere sector: con-
structie en verkoop van tuinhuizen, 
carports, garages, bijgebouwen, 
poolhouses, en woninguitbreidingen.
Managing Director Thomas Ostyn 
kwam zes jaar geleden in het bedrijf: 

“Mijn vader is in 1992 begonnen met 
de verkoop van tuinhuisjes en houten 
veranda’s. Dit laatste was een typisch 
product voor de Franse markt. We 
realiseerden daar 85% van onze om-
zet en 15% in Wallonië. In Vlaanderen 
was onze activiteit verwaarloosbaar. 
We zaten toen nog in Moeskroen, 
ondertussen bevindt ons bedrijf zich 
in Dottenijs. Ik herinner mij nog dat ik 
soms tegen vrienden zei dat mijn va-
der een bedrijf in Moeskroen had. Ze 
reageerden of het de andere kant van 
de wereld was, terwijl het 10 minuten 
van Kortrijk ligt. (lacht). Tot daar de 
petite histoire. Vandaag hebben we 
een breder aanbod met ook poolhou-
ses, tuinkamers, kangoeroewoningen 
en volledige woninguitbreidingen. 
Onze producten mikken op het ho-
gere marktsegment. We bieden het 
hele traject aan: verkoop, conceptie, 
productie en plaatsing. Alles gebeurt 
vanuit onze vestiging in Dottenijs, ook 
de productie. We zijn ondertussen een 
bedrijf met een jaaromzet van 10 mil-
joen euro. Momenteel hebben we wat 
groeipijnen omdat we alles vanuit een 
centrale site doen. Dat betekent dus 
veel heen- en weer gerij naar onze 
klanten in België en Noord-Frankrijk.  
Daarom bekijken we verschillende 
pistes: dealernetwerken of lokale 
teams die plaatsingen kunnen doen.”

Covid en de gevolgen
In de automobielsector zien we nog 

steeds de gevolgen van de coronacri-
sis met als voornaamste symptoom 
de langere leveringstermijnen … en 
de oorlog in Oekraïne helpt evenmin. 
Maar dat alle sectoren de economi-
sche gevolgen moeten ondergaan, 
blijkt ook tijdens ons gesprek … al 
hoeven die niet altijd negatief te zijn. 

Caroline Andries: “Ik heb voor mijn 
job vroeger heel veel gereisd. Maar 
Covid heeft voor een kentering 
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Zakenreizen heeft 
grotendeels plaats 

gemaakt voor online 
meetings. En eigenlijk 
ben ik daar niet rouwig 
om, want de efficiëntie 

is verhoogd. 
Caroline Andries, Pro-Duo

Caroline Andries: “Het was meteen duidelijk waar 
Vancia Car Lease voor staat: korte communica-
tielijnen,  een persoonlijke accountmanager,  … je 
voelt je hier geen nummer.”



gezorgd. Zakenreizen heeft hebben 
grotendeels plaats gemaakt voor on-
line meetings. En eigenlijk ben ik daar 
niet rouwig om, want de efficiëntie is 
verhoogd. De tijdswinst is enorm en 
de besparing op reiskosten navenant. 
Wat de gevolgen van de coronacrisis 
betreft, hebben wij het geluk gehad 
dat de lockdowns niet in alle landen 
tegelijkertijd zijn ingevoerd. Dat gaf 
ons nog de nodige flexibiliteit qua 
afzetmarkten. Maar dat er economi-
sche consequenties waren, is duide-
lijk. Ook wij hebben technische werk-
loosheid moeten invoeren en tijdelijk 
winkels sluiten. Gelukkig kon ons ma-
gazijn operationeel blijven dankzij 
ons e-commerce kanaal. Daarnaast 
hebben wij strategische beslissingen 
genomen. Voor covid hadden wij een 
aanzienlijke stock. Bij het begin van 
de crisis hebben wij onze aankoopor-
ders sterk geminimaliseerd en onze 
stock maximaal verkocht. Wat ideaal 
was om onze Cash flow te bescher-
men. Met de juiste beslissingen kan je 
een bedrijf dus ook door een zware 
crisis navigeren. En vandaag doen 
we het weer zeer goed. Het tweede 
kwartaal van dit jaar behoort tot de 
beste ooit.”

Veranclassic is actief in de bouwsec-
tor, en zoals we ondertussen weten 
swingen de grondstofprijzen daar de 
pan uit.

Iets wat Thomas Ostyn alleen maar 
kan bevestigen: “Initieel had covid 
een positief effect op onze business. 
Iedereen zat thuis, men kon niet op 
reis gaan. en blijkbaar was het dé 
moment om te investeren in onze 
producten. De aanvragen explo-
deerden. Maar toch was het geen 
topjaar omdat we ook in lockdown 

moesten en we onze toonzaal ge-
durende verschillende maanden 
noodgedwongen moesten sluiten.  
Die vier maanden hebben ons dus 
wel pijn gedaan. Nu gaat het beter, 
mede omdat we alleen producten 
volledig op maat maken. Dat maakt 
ons minder onderhevig aan concur-
rentie met standaardproducten. Maar 
ondertussen zijn de grondstofprijzen 
gestegen. Dat resulteert in projec-
ten die nu gemakkelijk 25% duurder 
uitvallen dan pre-covid. Bovendien 
zijn de leveringstermijnen van al 
mijn toeleveranciers ook langer. We 
moeten dus alert blijven om zoveel 
mogelijk te counteren waar mogelijk. 
Zo proberen wij bijvoorbeeld tijd te 
winnen voor onze klanten door een 
constructie casco te leveren zonder 
binnenschrijnwerk. Ondertussen kan 
elektriciteit of metselwerk gebeuren.”

Pro-Duo: meteen een klik
Pro-Duo heeft geen dedicated fleet 
manager, dus valt die verantwoorde-
lijkheid onder het departement van 
Caroline Andries. Enkele jaren terug 
vroeg de CEO van het bedrijf haar om 
alternatieven te bekijken voor een 
bestaande leasepartner.

De keuze voor Vancia Car Lease om-
schrijft ze als volgt: “Ik heb de ronde 
gedaan van de grotere bankgerela-
teerde leasingmaatschappijen. Maar 
aangezien wij een relatief beperkte 
internationale vloot hebben tussen 
de 60 en 100 voertuigen, waren we 
toch meer op zoek naar een leasing-
partner die de nadruk legt op per-
soonlijke service. We hebben een ge-
sprek gehad en het klikte meteen met 
onze sympathieke Guy Hannosette 
(lacht). Het was duidelijk waar 
Vancia Car Lease voor staat: korte 

T Ê T E - À - T Ê T E  M E T  G U Y
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Als zaakvoerder van 
een KMO wil je vooral 

bezig zijn met je 
kernactiviteit, zeker in 

uitdagende tijden zoals 
vandaag. En dat eigen 
vlootbeheer werd toch 

steeds tijdrovender. 
Ik was met andere 

woorden op zoek naar 
ontzorging. 
Thomas Ostyn

Thomas Ostyn: “Onze vloot rijdt op diesel. De 
TCO-berekening van Vancia Car Lease heeft 
duidelijk aangetoond dat dit voor onze profielen 
vandaag de beste keuze is.”



communicatielijnen,  een persoonlij-
ke accountmanager, … je voelt je hier 
geen nummer. Je neemt de telefoon 
of stuurt een mail en je wordt meteen 
geholpen. We zitten momenteel in 
transitie naar een volledig bij Vancia 
geleasde vloot, want er moeten nog 
een aantal voertuigen van onze vo-
rige leasingpartner uit dienst gaan. 
Wat we hier zeker ook appreciëren, 
is de consulting op het vlak van fi s-
caliteit en TCO. Dit laatste wordt met 
steeds meer geëlektrifi ceerde voer-
tuigen een complexer verhaal dan 
de klassieke bedrijfswagen met tank-
kaart. Vancia Car Lease heeft een tool 
waarmee ze de TCO van elektrische 
auto’s en plug-in hybrides mooi in 
beeld brengen. Daarnaast weten we 
dat we hier ook terecht kunnen voor 
zaken zoals laadinfrastructuur en al-
ternatieven zoals elektrische fi etsen. 
En wat we de afgelopen maanden 
zeker hebben geapprecieerd, zijn de 
oplossingen met aanloopwagens nu 
de leveringstermijnen langer zijn. Je 
zou dat als klant normaal kunnen vin-
den, maar door de huidige schaarste 
van nieuwe leverbare modellen is dat 
echt wel een krachttoer die we naar 
waarde schatten. Geen focus op pro-
blemen, wel op oplossingen. We kun-
nen ons met andere woorden geen 
betere mobiliteitspartner inbeelden.”

“Aan het begin van de coronacrisis 
hebben wij snel geschakeld door 
onze vloot van aanloopwagens snel 
uit te breiden. Die was toen ongeveer 
420 voertuigen en nu zitten we al aan 
980. En die zijn exclusief voor onze 
bestaande klanten. We gebruiken 
die niet om nieuwe klanten aan ons te 
binden. We blijven trouw aan onze fi -
losofi e: zorg goed voor je bestaande 
klanten en je blijft organisch groeien 

door mond-aan-mond reclame”, vult 
Guy Hannosette aan.

Veranclassic: 
op zoek naar ontzorging
Thomas Ostyn: “Als zaakvoerder van 
een KMO wil je eigenlijk vooral bezig 
zijn met je kernactiviteit, zeker in uit-
dagende tijden zoals vandaag. En dat 
eigen beheer werd toch steeds tijd-
rovender. Ik was met andere woor-
den op zoek naar ontzorging. Ik had 
mijn eerste gesprekken met Guy net 
voor de zomer van vorig jaar en we 
hebben toen snel besloten om met 
Vancia Car Lease in zee te gaan. In de 
zomer van 2021 zijn dan al de eerste 
aanloopwagens geleverd. Kort op 
de bal, meteen oplossingen, dat is 
natuurlijk waar je naar op zoek bent. 
Bovendien kregen we een zeer des-
kundige begeleiding bij de samen-
stelling van ons wagenpark. Iedereen 
roept wel hybride en elektrisch maar 
onze voertuigen zijn vooral bestemd 
voor verkopers en projectleiders die 
heel wat kilometers rijden. Vancia Car 
Lease heeft ons dus met duidelijke 
TCO-berekeningen aangetoond dat 
diesels vandaag voor ons nog de 
juiste keuze zijn. Het zijn vandaag 
allemaal recente Peugeots 3008, wat 
naar uniformiteit en company image 
ook wel mooi is. Bovendien is het ge-
makkelijk wanneer er iemand nieuw 
bij komt: dan is er geen discussie over 
het model. Ik kan dus alleen maar 
beamen wat Caroline zegt: zeer en-
thousiast over de samenwerking met 
Vancia Car Lease.”
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Pro-Duo

•  Activiteit:  distributie/
groothandel haar- en 
beautyproducten

• Locatie: Gent
• Aantal werknemers:

-/+ 1000 & 3000 Sally Europe
• Jaaromzet moederbedrijf 

Sally Beauty: 3,6 miljard 
dollar

• Vloot bij Vancia Car Lease:
20 (in transitie, zal uiteindelijk 
nog aangroeien)

Veranclassic

•  Activiteit: verkoop, 
conceptie, productie en 
plaatsing tuinconstructies, 
woninguitbreidingen, 
poolhouses en andere 
bijgebouwen

•  Locatie: Dottenijs
• Aantal werknemers: 80
•  Jaaromzet: 10 miljoen euro
•  Vloot bij Vancia Car Lease:

11 voertuigen

T Ê T E - À - T Ê T E  M E T  G U Y



Lobke Werbrouck 
(Ten Group)

“Mijn angst voor EV’s is volledig weg”

Financial Support Lobke rijdt in het 
normale leven ook met een Volvo. 
Een V40 diesel meer bepaald. “Qua 
motor heeft die natuurlijk niets ge-
meen met de C40, maar je waant 
je wel meteen in een Volvo. Beide 
wagens ademen dezelfde sfeer en 
hoewel de C40 meer technologie aan 
boord heeft natuurlijk. Maar als je de 
ergonomie van Volvo gewend bent, 
vind je snel alles terug in de wagen.”
“Bovendien werkt de technologie 
naadloos samen”, gaat Lobke verder. 

“Mijn smartphone kon ik meteen ver-
binden met het infotainmentscherm 
en navigeren door de menu’s van het 
scherm dat Android heeft ontwikkeld, 
ging heel vlot. Je kan bijvoorbeeld de 
verschillende apps uit de appstore 
gebruiken, zoals Spotify en Google 
Maps.”

Lobke was ook te vinden voor de ho-
gere zitpositie van de C40. Mijn V40 
is een hatchback en ligt dus lager bij 
de grond. Maar in de C40 zit je veel 
hoger, waardoor je meteen een beter 
overzicht hebt. Dat de zetels ook nog 
eens zeer comfortabel zijn, is een ex-
tra pluspunt.

Voor Lobke was het haar eerste ken-
nismaking met elektrisch rijden. “En 
dat ging beter dan verwacht, want ik 
was toch wat sceptisch”, bekent ze. 

“De wagen rijdt vlotter dan verwacht 
en ik ben minder angstig om binnen  
2 jaar elektrisch te gaan rijden. 
Eigenlijk zou elke bedrijfswagenbe-
stuurder deze kans moeten krijgen!”

E
en “vernieuwend verkoopsconcept”, een “nieuwe kijk op de elektrische auto” of “de enige 
echte Tesla-challenger”, de adelbrieven die de Polestar 2 kan voorleggen zijn niet mis. In 
ons land wordt voornamelijk naar de fleetmarkt gekeken als de plaats waar het model zal 
scoren. Blijven de lovende woorden ook in de harde wereld van het wagenpark overeind?  

Twee Vancia Car Lease rijders zochten het uit!

Volvo C40
Het pad geëffend naar  
een elektrische mobiliteit

T E S T I M O N I A L  V O L V O  C 4 0
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Punten:
• Exterieur: 3
• Interieur: 5
• Ruimte: 5
• Zithouding: 5
• Ergonomie: 4
• Technologie: 4
• Rijcomfort: 5
• Wegligging: 5
• Motor: 4



Zin om deze wagen te testen? 
Stuur een e-mail naar sales@vanciacarlease.com

Séverine Verbrugghe  
(Accountmanager Vancia Car Lease)

“Wat we mogen verwachten 
van Volvo… maar dan elektrisch” 

“Ik vond het een heel fijne test”, blikt 
Séverine terug op haar week met de 
Volvo C40. “Het design is helemaal wat 
je verwacht van een moderne elektri-
sche wagen. Zelf ben ik niet helemaal 
weg van de kleine achterruit omdat 
je zicht wat beperkt is, maar de rest 
van het design is zeker geslaagd! En 
binnenin zitten de zetels zalig, maar 
dat zijn we al gewend van Volvo. Deze 
wagen is gemaakt om lange afstanden 
mee af te leggen”, besluit ze

Ook de rijprestaties van de C40 wisten 
Séverine te overtuigen. “Vooral de one 
pedal driving vond ik zeer fijn”, aldus 
de accountmanager. “Je kan hem aan 
of af zetten, naargelang je wenst, maar 
als hij aanstaat staat de wagen bijna 
meteen stil eens je van het gas gaat. 
Het is in het begin eventjes wennen, 
maar na verloop van tijd gaat het heel 
natuurlijk aanvoelen.”

Elektrisch rijden vindt Séverine sowie-
so comfortabel. “En in deze volledig 
elektrische C40 bleef het gekende 
Volvocomfort op niveau, maar dan 
gecombineerd met het stille karakter 
van een EV en de fabelachtige accele-
ratie dankzij zijn cavalerie van 408 pk. 
Bovendien wordt ook het sterke punt 
van Volvo, de veiligheid, niet vergeten. 
Je kan geen snufje bedenken of het zit 
op deze wagen.”

Met de veranderende fiscaliteit in het 
achterhoofd vindt Séverine het zeker 
niet erg om met een elektrische wagen 
op pad te gaan. “De ervaring met deze 
Volvo C40 heeft mij bevestigd dat 
elektrisch rijden geen downgrade is”, 
vertelt ze. “Maar ik zou dan wel eerder 
kiezen voor de XC40 dan voor deze 
C40, omdat ik zo’n conventioneel SUV-
design verkies boven de coupélijn van 
deze wagen.”

T E S T I M O N I A L  V O L V O  C 4 0
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Punten:
• Exterieur: 4,5
• Interieur: 4
• Ruimte: 4,5
• Zithouding: 4,5
• Ergonomie: 4,5
• Technologie: 4,5
• Rijcomfort: 4,5
• Wegligging: 4,5
• Motor: 4,5



O N T D E K K I N G

E
en elegant 16e eeuws kasteel genesteld in de 
Drôme Provençale. Een zeldzaam exemplaar, 
ontdekt en goedgekeurd door Guy Hannosette 
zelf! Nog meer toen het door een Belgisch 

echtpaar, op zoek naar een nieuw evenwicht, werd 
omgebouwd tot een viersterrenhotel. Voor hen zou 
het een verandering van leven zijn. En dat was het ook. 
Maar niet zoals ze het zich voorgesteld hadden...

 eeuws kasteel genesteld in de 

Robin Leyssens
Le Château les Oliviers de Salettes

“Elegantie zonder gedoe … 
dat is onze fi losofi e” 



In 2008 ontmoetten Dominique en 
Robin elkaar. Zij is verantwoordelijk 
voor Media Planning bij Publicis. Hij is 
een kaderlid bij Electrabel. Een koppel 
met zeer drukke professionele agen-
da’s... Zij hebben genoeg van lange 
werkdagen... “We wilden niet terug-
vallen in de val van één enkele job,” 
benadrukt Robin Leyssens van bij het 
begin. In die tijd droomde ik ervan me 
te wijden aan schilderen, schrijven...”. 
Voor deze voormalige directeur-ge-
neraal van Electrabel is het meer dan 
een scherpe bocht, het is een comple-
te ommezwaai. 

In 2009 gingen Robin en Dominique 
op zoek naar een huis om te verbou-
wen tot een bed and breakfast, een 
rustige plek voor een welverdiend 
vervroegd pensioen. “In die tijd ken-
den we de Drôme Provençale al. We 
verbleven daar tijdens onze vakanties. 
Dus gingen we op zoek naar de zeld-
zame parel, met alleen een Michelin-
kaart op een schaal van 1/200.000. En 
midden in de regio waar we zochten, 
vonden we een kasteel, een van de 
enige in de regio. Verlaten sinds de 
jaren ‘60, overwoekerd, het gebouw is 
in een slechte staat. Het regent binnen, 
maar Dominique is in de ban... Ik had 
net zes maanden intensief gegolft, 
en gezien mijn niveau voelde ik de 
behoefte om een andere bezigheid te 
zoeken”, lacht onze gesprekspartner.  
Enkele maanden later onderteken-
de het Belgische echtpaar dus de 
koopakte van een vervallen kasteel 
in de Drôme Provençale. “De reno-
vatiewerkzaamheden zouden 3 jaar 
duren. Uiteindelijk hebben we al-
leen de muren behouden,” zegt de 
projectmanager, “muren die 500 

jaar oud zijn! Op 1 juli 2013 opende 
Château les Oliviers de Salettes haar 
deuren. Zelfs toen was het nog ver 
verwijderd van de bed and breakfast 
die we ons oorspronkelijk hadden 
voorgesteld. Het charmante, luxe 
hotel heeft 16 kamers, verdeeld over 
de twee verdiepingen van het kasteel. 
Maar dankzij het succes van het hotel, 
was de ruimte snel op. “Geopend in juli 
2013, was het hotel de volgende zomer 

al volgeboekt,” herinnert Robin zich. 
Met het oog op de uitbreiding kocht 
het echtpaar de boerderij van het 
kasteel en installeerde er 16 nieuwe 
kamers, alsook receptieruimten. In de 
regio zijn dit soort etablissementen 
zeldzaam,” benadrukt onze gespreks-
partner, “wat het tot het grootste 
viersterrenhotel van de regio maakt. 
Deze plek met een rijke geschiedenis 
heeft natuurlijk zijn eigen restaurant, 

X X X

Robin Leyssens
Le Château les Oliviers de Salettes

“Elegantie zonder gedoe … 
dat is onze fi losofi e” 

O N T D E K K I N G
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een adres waar streekproducten, truf-
fels, wild en wijnen worden geproefd, 
waaronder binnenkort die van het 
landgoed... Een landgoed van 31 hec-
tare met zijn aangelegde wandelpa-
den en zijn twee hectare wijngaarden.

Gedeelde passies
De Drôme Provençale is een berg-
achtig departement met een wegen-
net dat in zeer goede staat verkeert, 
zodat men er met de auto op uit kan 
trekken en het plezier van het auto-
rijden kan ervaren. Als amateur en 
verzamelaar van oude auto’s, vond 
Robin Leyssens hier iets om zijn 
passie voluit te beleven. “In België, 
moest ik een uur rijden om een mooie 
bocht te vinden... Hier, moet ik enkel 
het domein verlaten...” Het hotel trekt 
een clientèle van liefhebbers die op 
zoek zijn naar ritjes en gedeelde ge-
noegens. In een van de twee grote 
ontvangstruimten is een permanente 
tentoonstelling van sportwagens uit 
de jaren 50 tot 70, de auto’s van onze 
gastheer. Jaguar E-Type, Corvette 
C2 en C3, AC Cobra, Mustang Shelby 
350, Porsche 356 en 911 rallywagens, 
Ford GT40 replica, zoveel uitzonder-
lijke modellen die gepassioneerde 
discussies tot diep in de nacht kun-
nen voeden... 

Om de toevloed op te vangen be-
schikt het hotel ook over twee grote 
parkings, met 38 en 50 plaatsen, en 
twee parkeerplaatsen voor vracht-
wagens. “Wij bieden onze gasten een 
professionele roadbook service van 
Tripy. De ligging van het hotel stelt 
ons in staat om drie verschillende 
soorten landschappen te ontdekken 
in slechts drie dagen. De bergen in 

het noorden met enkele prachtige 
Monte Carlo klassementsproeven, de 
Provence in het zuiden en dan, voor-
bij de Rhône, de Ardèche met zijn 
smalle wegen en pittoreske dorpjes”, 
vervolgt onze autoliefhebber, die 
er maar niet over uitgepraat raakt... 
De aantrekkingskracht van het ont-
dekken, de liefde voor het erfgoed 
en voor het land, zoveel verlangens 
die hier op Château les Oliviers de 
Salettes samenkomen.

O N T D E K K I N G

Een beetje historiek
Het kasteel Les Oliviers de Salettes dateert uit het begin van de  
16e eeuw. Maar de oorsprong is nog ouder, want het is gebouwd rond 
een vierkante toren uit de Middeleeuwen die nu in het centrum van het 
gebouw is geïntegreerd. Het kasteel, dat vroeger deel uitmaakte van 
de commanderij van de Orde van Sint Jan van Jeruzalem, was ooit het 
centrum van een uitgestrekte wijngaard.

www.chateau-lesoliviers.com

26



K E R E K E W E R E

T’es vakoanse!

De zomervakantie komt eraan, tijd om eropuit te trekken! 
Omdat West-Vlaams een absolute wereldtaal is, hebben we een aantal  
West-Vlaamse gebundeld die je op weg naar je vakantiebestemming  

zou kunnen gebruiken.

Beginnen doen we met verre rien, ver rijden, want dat zal je wel moeten doen als 
je met de wagen op vakantie vertrekt. Verre rien is trouwens ook de titel van het 

nieuwste album van De Dolfijntjes, die dit jaar hun dertigste verjaardag vieren.

 Leadzanger Wim Opbrouck stond trouwens op de cover van de allereerste More.
Op die verre reize of voyage zal je – tenzij je met een EV rijdt – al eens aan een 
naftepompe moeten staan, het tankstation langs de kant van de ottostrade of 
snelweg. En als je door Frankrijk, Spanje of Portugal rijdt, zal je ook af en toe 

moeten stoppen om péage te betalen, oftewel tol op de snelwegen.

Eindigen doen we natuurlijk op onze bestemming aan het zwembad met een 
teusje, een aperitiefje of een ander drankje, kwestie van de goeste oftewel de 
eetlust al wat aan te wakkeren. Best matig te gebruiken natuurlijk, we willen niet 

dat je op de eerste dag al poepeloere bent!
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Rijhulpsystemen of advanced driver assistance systems 
(ADAS) helpen bestuurders veilig te rijden. Camera’s  
en sensoren achter de voorruit spelen daarbij een 
cruciale rol. Dat vergt extra expertise bij het vervangen 
van de voorruit. 

Voor de veiligheid van de automobilisten en de 
aansprakelijkheid bij schadegevallen leggen 
autoconstructeurs specifieke verplichtingen op 
aan herstellers. Na elke ingreep die de werking van 
rijhulpsystemen beïnvloedt, herkalibreert Carglass®  
de meet- en beeldapparatuur volgens de instructies van 
de fabrikant.

Carglass® investeerde als eerste autoruitspecialist op  
de vervangingsmarkt in opleidingen en apparatuur.  
Met up-to-date technologie blijven we de toon 
aangeven in de sector. 

Onlangs namen we de nieuwe herkalibratietool van 
Bosch in gebruik: een universeel, digitaal geleid systeem 
dat uiterst nauwkeurig positioneert en herkalibreert. 
Het werkt met krachtige diagnosesoftware en is geschikt 
voor rijhulpsystemen van alle merken.

De wettelijke garantie op alle voertuigen blijft  
volledig gelden. 

Carglass® dé ADAS-specialist

Book online carglass.be 
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