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De Kia e-Niro.
100% elektrisch.

39,2 kWh = 15,3 kWh/100 KM • 64 kWh = 15,9 kWh/100 km • 0 CO2/KM (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
(1) Fiscale aftrekbaarheid: Gebaseerd op de geldende wetgeving op 1 januari 2021. (2) De berekening van het netto Voordeel van Alle Aard is gebaseerd op de tarieven 
van 2021 en houdt geen rekening met een indexering. De berekening is gebaseerd op het hoogste tarief van de bedrijfsvoorheffing (53,50%). Er wordt in dit voorbeeld ook 
rekening gehouden met een vrijstelling van € 420 op jaarbasis voor oonwerkverkeer. Deze berekening is louter indicatief en heeft geen contractuele betekenis. Kia Belgium 
is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de regelgeving. * 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar). ** Foto ter illustratie.
V.U.: NV Kia Motors Belgium (BE 0477.443.106 - IBAN : BE17 5701 3129 5521) - Kolonel Bourgstraat 109,1140 Evere.

De 100% elektrische Kia e-Niro is 100%(1) fiscaal aftrekbaar met een buitengewoon 
rijbereik tot 455 km! De e-Niro is nu beschikbaar in een stijlvolle e-Xtra Edition. 
Deze uitvoering biedt een uitrustingspak met o.a een 10,25” Multimediascherm met 
touchscreen en navigatiesysteem,  LED-koplampen, verwarmbare voorzetels en 
stuurwiel, en parkeersensoren achteraan. Klaar voor een ontmoeting?  

Afspraak bij uw Kia dealer of op kia.be. ELEKTRISCH

VAA2 vanaf:

€ 42,35 netto/maand

€ 114,00 bruto/maand
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Beste lezers, 

Dat 2020 een speciaal jaar was, die voor velen 
onverwachtse uitdagingen inhield, dient niet verteld 
te worden. Velen zagen en zien 2021 daardoor als een 
scharnierjaar. Maar alle tekenen zijn positief, dus het 
lijkt ons een perfect moment om met een nieuw “more” 
nummer de positieve tweede jaarhelft aan te vatten.

Bij Vancia Car Lease zien we het alvast gunstig 
tegemoet, en we zetten dan ook sterk in op verandering: 
wij zorgen er voor dat we met meer collega’s en meer 
ruimte een nog betere service kunnen leveren binnen 
deze periodes vol aanpassingen inzake fi scaliteit. Wij zijn 
zowaar verdubbeld van kantoorruimte. Onze collega’s 
van accounting laten we dit nummer graag aan het 
woord, want zij staan bvb centraal in het aspect van 
verdere informatisering van onze systemen.

Wie kan meespreken van uitdagingen, is zeker de 
automobielsector. Dit jaar was er sinds lange periode 
geen Autosalon te Brussel. Wij laten daarom graag 
diverse fi guren binnen de autosector aan het woord die 
terugblikken op de speciale start van het jaar, tonen hoe 
vorig jaar een sterke impact heeft gehad op de sector 

maar we blikken vooral 
vooruit naar wat de rest van 
het jaar zal brengen.

De overheid heeft de wens uitgesproken om binnen 
een paar jaar, tegen 2026, de bedrijfswagens volledig 
elektrisch te maken. Wat dit precies betekent, ook voor u, 
bekijken we in detail.

Dat ondernemerschap en milieu hand in hand gaan, en 
deze zucht naar ecologie opportuniteiten biedt, blijkt 
uit het interview met Stefan Grosjean, bezieler achter 
het succesverhaal van Smappee, de “Shazam van de 
zekeringkast”.

Ook de automerken zelf zitten niet stil. Ze zetten volop 
in op hybride en electrisch. De elektrische mobiliteit 
belichten we dan ook graag via een test van de nieuwe 
Kia e-Niro. 

We sluiten dit goedgevulde nummer af met nog meer 
positiviteit: we laten graag de “Ondernemingen van 
het jaar” aan het woord, respectievelijk Stow voor 
Vlaanderen en I-Care voor Wallonië en beiden klanten 
van Vancia Car Lease . In een uniek dubbelinterview 
lichten ze graag een tipje van de sluier van het 
ondernemerschap in 2021 en later.

Wij wensen jullie veel leesplezier.

Lease is More. 

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

Guy Hannosette

Commercieel Directeur

VANCIA CAR LEASE MAGAZINE #8 06.2021
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*Aanbevolen catalogusprijs (BTWe) op de Comfort uitvoering van de MG EHS bedraagt € 28.913,22 en is geldig van 01/04/2021 tot 30/04/2021. Foto niet contractueel. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.
mgmotor.be. MG Motor behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande bekendmaking, veranderingen aan te brengen in specifi caties, kleuren en materialen. WLTP: Contacteer uw Brandstore voor alle informatie 
over de fi scaliteit van uw voertuig. **Berekend op een MG EHS Comfort uitvoering. Netto maandelijkse bijdrage op het Voordeel van Alle Aard (VAA) te betalen door de werknemer met fi rmawagen, op basis van 
de maximale voorhe�  ng van 53,5%. De vermelde bedragen zijn louter ter informatie. MG Motor Belux is niet verantwoordelijk voor verschillen tussen het vermelde voordeel en het werkelijk verkregen voordeel. 
Adverteerder: MG Motor Belux- Pierstraat 229, 2550 Kontich. RPR/RPM Antwerpen BE 0430.801.744

1,8 L / 100 km. 43 G / KM CO2 (WLTP)

Aanbevolen catalogusprijs  

€28.914*

Netto VAA vanaf 

€ 61/maand**

100% fi scaal aftrekbaar

 NEW
MG EHS
 Plug-in Hybrid

Confi gureer uw MG EHS

Annonce_ More_EHS Q2_.indd   1Annonce_ More_EHS Q2_.indd   1 1/04/21   18:221/04/21   18:22



Fiscaliteit van bedrijfswagens  
wordt op nul gezet

2.
Niet-emissievrije voertuigen

Voor de niet-emissievrije voertuigen (Non-ZEV) hangt de evolutie van de af-
trekbaarheid af van de datum van bestelling. Er worden drie aparte periodes 
voorzien: ‘Grandfathering’, ‘Uitdoofregeling’ en ‘Bestellingen vanaf 2026’. 

A. GRANDFATHERING

De ‘grandfathering’-periode loopt 
tot 1 juli 2023. Alle niet-emissievrije 
voertuigen, besteld voor 1 juli 2023, 
vallen onder de huidige formule rond 
aftrekbaarheid. De huidige maxima 
(100%) en minima (50% of 40% voor 
de voertuigen die minstens 200 g 
CO2 uitstoten, blijven eveneens be-
houden op voorwaarde dat het voer-
tuig niet van eigenaar verandert. 

Ook in dit geval wordt de bestaande 
formule behouden. Het bedrag mag 
niet minder zijn dan  20,83 euro per 
maand (x 1,322 index in 2021, jaarlijks 
herzienbaar). 

B. UITDOOFREGELING

De niet-emissievrije voertuigen die 
tussen 1 juli 2023 en 31 december 
2025 werden besteld, zijn onderhe-
vig aan de uitdoofregeling. Ook hier 
worden de huidige aftrekformules 
behouden, maar de aftrekbaarheid 
wordt vanaf 2025 geleidelijk terug-
gebracht (maximaal 75% in 2025). De 
maximale aftrek wordt jaarlijks met 
25% verminderd om uit te komen op 
0% in 2028. 

De bestaande formule voor de be-
rekening van de CO2-bijdrage blijft 
behouden. Vanaf 1 juli 2023 wordt dit 
bedrag echter vermenigvuldigd met 
een factor x 2,25. Deze factor zal in 

F I S C A L I - T I J D 

V
anaf 2026 zullen bedrijfswagens emissievrij zijn… of niet. Deze 
maatregel was voorzien in het regeerakkoord van premier De Croo 
en neemt nu concretere vormen aan. Dit moet u onthouden van het 
wetsvoorstel van Federaal Minister van Financiën Van Peteghem over 

de vergroening van bedrijfswagens.

1.
Emissievrije 
voertuigen

Een emissievrij voertuig (, Zero 
Emission Vehicle of ZEV, batterij-elek-
trisch en op waterstof) dat voor 1 
januari 2027 werd besteld, blijft 100% 
fiscaal aftrekbaar. Voor voertuigen die 
na 1 januari 2027 worden besteld, zal 
de aftrekbaarheid geleidelijk aan af-
nemen om in 2031 op een aftrekbaar-
heid van 67,5% uit te komen. 

Voor een ZEV-voertuig dat voor 1 juli 
2023 wordt besteld, komt de minima-
le CO2-bijdrage uit op 20,83 euro per 
maand (x 1,322 index in 2021 – jaar-
lijks herzienbaar). Voor voertuigen 
die vanaf 1 juli 2023 worden besteld, 
blijft de minimale CO2-bijdrage van 
toepassing tot en met 2025. Vanaf 
2025 zal de bijdrage geleidelijk aan 
worden verhoogd om uit te komen 
op  31,15 euro per maand in 2028 (x 
index in 2028). Dit komt neer op een 
stijging met 50%. 



2027 x 5,50 bedragen. Vanaf 2025 
wordt het minimumbedrag boven-
dien geleidelijk verhoogd om in 2028 
uit te komen op 31,15 euro per maand 
(x index 2028). Dit bedrag wordt tel-
kens vermenigvuldigd in functie van 
het overeenkomstige jaar. 

C. BESTELD VANAF 2026

Niet-emissievrije voertuigen die 
vanaf 1 januari 2026 worden besteld, 
zullen niet meer aftrekbaar zijn. 

Net zoals bij de uitdoofregeling 
moet ook hier de verhoging van het 
minimumbedrag en de vermenigvul-
diging van de factoren worden toe-
gepast. In tegenstelling tot eerdere 
voorstellen is er geen sprake meer 
van een bijzondere werkgeversbij-
drage van 38,07% op het voordeel 
van de bedrijfswagen. 

3. Laadinfrastructuur

A. VOOR 
PARTICULIEREN

Particulieren die thuis een laadpaal 
willen installeren, genieten van een 
belastingvermindering, onder deze 
voorwaarden:

• Voor uitgaven gelinkt aan de aan-
koop, de installatie en keuring van 
een nieuwe laadpaal.

• Intelligent en stuurbaar laadstati-
on: laadtijd en -vermogen moeten 
kunnen worden gestuurd.

• Maximaal 1.500 euro per laadpaal 
en per belastingplichtige.

• 45% belastingvermindering van 1 
september 2021 tot 31 december 
2022, 30% in 2023 en 15% van 1 
januari 2024 tot 31 augustus 2024.

• Installatie op het adres van de 
belastingplichtige.

• Groene stroom (via groene stroom 
contract en/of door hernieuwba-
re energie die ter plaatse wordt 
geproduceerd).

B. VERHOOGDE  
KOSTENAFTREK VOOR 
ONDERNEMINGEN

Ondernemingen kunnen op hun beurt 
genieten van een verhoogde kosten-
aftrek voor de installatie van laadsta-
tions, onder deze voorwaarden:

• Voor de afschrijvingen van 
nieuwe laadstations op vrij toe-
gankelijke parkeerterreinen van 
ondernemingen.

• Publiek toegankelijke laadpalen, 
ten minste tijdens de openings-
uren en/of sluitingsuren van de 
onderneming.

• Controle van de locatie en van de 
beschikbaarheid van de laadpa-
len door aanmelding bij de FOD 
Financiën of door vermelding op de 
website eafo.eu.

• Intelligent en stuurbaar laad-
station: de laadtijd en het laad-
vermogen moeten aangestuurd 
kunnen worden door een 
energiebeheersysteem. 

• 200% aftrekbaarheid van 1 sep-
tember 2021 tot 31 december 2022 
en 150% van 1 januari 2023 tot  
31 augustus 2024.

F I S C A L I - T I J D 

Het voorontwerp is voorgelegd aan de Raad van State, die 30 dagen heeft om advies uit 
te brengen. Op basis van dit advies zal de regering een tweede lezing houden met het 
oog op de opstelling van een wetsontwerp vóór eind juni. Het wetsontwerp zal rond 1 juli 
worden ingediend bij de Kamer, waar het in een aantal parlementaire commissies zal worden 
besproken en in stemming gebracht. De bespreking en stemming in de plenaire vergadering 
van het parlement moeten uiterlijk op 21 juli 2021 zijn afgerond.

Wil u de 
elektrische 

wagen 
ontdekken  

via het  
Vancia  

Car Center?
Ontdek  

hier meer: 
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Guy Hannosette, commercieel direc-
teur van Vancia Car Lease, is maar 
wat fier dat beide Ondernemingen 
van het Jaar 2020 klant zijn. Hij 
droomde ervan om de zaakvoerders 
van zowel stow als I-Care, Jos De 
Vuyst en Fabrice Brion, bij elkaar te 
brengen. Zij gingen graag in op de 
uitnodiging. De ontmoeting ging 
door in de gebouwen van stow in 
Espierres-Helchin (Dottignies, in 
de buurt van Moeskroen). Het werd 
een gesprek waarin de toekomst, de 
uitdagingen en de visie van beide on-
dernemingen centraal stonden. 

Onderneming van het Jaar: 
alle parameters tellen
Om de titel van ‘Onderneming van 
het Jaar’ in de wacht te slepen, moe-
ten bedrijven zich onderscheiden 
door hun innovatieve aanpak, hun 
internationale positionering, hun 
ondernemerschap, hun strategische 
visie, hun stevige groei, hun financiële 
gezondheid en hun doorzettingsver-
mogen. Criteria waaraan beide win-
naars ruimschoots voldoen. 

De groei van stow is zonder meer 
indrukwekkend. “Toen ik het bedrijf 
onder mijn hoede nam, zo’n 32 jaar 

geleden, draaiden we een omzet van 
twee miljoen euro. Nu spreken we 
over zevenhonderd miljoen”, zegt Jos 
De Vuyst. “Van in het begin zijn we de 
internationale toer op gegaan door 
filialen op te richten in andere landen. 
Wij zijn enorm op export gericht. 
Momenteel vooral in Europa, maar we 
zijn ook op zoek naar mogelijke over-
names in de Verenigde Staten. Qua 
strategische visie ligt de focus hoofd-
zakelijk op het product in combinatie 
met automatisering. Op die manier 
is onze onderneming zeer winstge-
vend. Onze EBITDA (Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization, red) ligt momenteel 
op zo’n twaalf à dertien procent. Er is 
geen enkele concurrent die dergelij-
ke cijfers kan voorleggen. Op het vlak 
van innovatie is stow voornamelijk 
gekend voor de palletstellingen en 
grote magazijnen, maar ondertussen 
doen we al heel wat meer. Sinds en-
kele jaren produceren we ook pallet 
shuttles om paletten te verplaatsen. 
Dankzij e-commerce en de hiermee 
gepaard gaande automatisering zijn 
deze producten erg in trek.”

Fabrice Brion pikt hierop in: “Door te 
innoveren, kan je groeien. Om beide 

elementen te beheersen, is er nood 
aan een duidelijke strategische visie 
en flexibiliteit. Vier à vijf jaar na de 
oprichting van onze onderneming, 
hebben we beslist om verder te kijken 
dan België. We openden een filiaal in 
Italië (dat ondertussen opnieuw werd 
verkocht, red.).”

De topman van stow beaamt dit: “Ik 
kan me helemaal terugvinden in die 
nood aan flexibiliteit. Ik vind dat stow 
heel dynamisch is en heel snel inspeelt 
op nieuwe opportuniteiten. Ik probeer 
het bedrijf te runnen als een kmo. 
Dankzij onze groei is de speedboot 
ondertussen een cruiseschip gewor-
den, maar toch houden we vast aan 
onze visie.”

Verschillen qua impact
Fabrice Brion is er snel bij om toe te ge-
ven dat de deelname aan de wedstrijd 
Onderneming van het Jaar slechts 
een eerste stap was in een duidelijk 
afgelijnd plan. “Zeventien jaar geleden 
heb ik I-Care uit de grond gestampt. 
Nadat ik mijn eindwerk als ingenieur 
over voorspellend onderhoud had 
gemaakt, heb ik voor een Amerikaans 
bedrijf gewerkt dat het niet nuttig vond 
om dit onderwerp te ontwikkelen. Met 

S
tow is al bijna 35 jaar een vaste waarde in de logistieke sector. De onderneming is onder leiding 
van Jos De Vuyst uitgegroeid tot een wereldspeler in de markt van innovatieve opslagoplossingen. 
I-Care is nog zo’n wereldspeler, gespecialiseerd in voorspellend onderhoud, betrouwbaarheid en 
procesoptimalisatie. Fabrice Brion is oprichter en CEO van deze onderneming. Beide bedrijven zijn 

klant bij Vancia Car Lease en werden onlangs bekroond tot ‘Onderneming van het Jaar 2020’, een prijs die 
wordt uitgereikt door EY. I-Care in Wallonië en stow in Vlaanderen. Qua profiel zijn er weinig gelijkenissen, 
maar toch… “Ongeacht de omvang, de omzet of de sector staan we allemaal voor dezelfde uitdagingen, die 
dan nog vaak over het menselijk aspect gaan”, zeggen Jos De Vuyst en Fabrice Brion in koor. De toon van 
het gesprek lijkt meteen gezet… 

C O V E R S T O R Y 
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I-Care heb ik dan maar zelf de sprong 
gewaagd. Momenteel doen we het 
nog altijd met eigen kapitaal. De wed-
strijd was niet alleen een uitstekende 
aanmoediging voor ons team, maar 
een ideale manier om ons op de kaart 
te zetten bij onze concurrenten. Onze 
groeistrategie is onder meer gebouwd 
rond overnames en onze overwinning 
had een tastbare impact. Niet alleen bij 
onze klanten, maar ook bij de concur-
rentie, die ons nu geregeld contacteert.”

Bij stow liet de onderscheiding zich 
voornamelijk voelen op het vlak van 
human resources. “Ik was aangenaam 
verrast dat onze overwinning voor 
vrij veel spontane sollicitaties heeft 

gezorgd”, vertelt de CEO van stow. “Dit 
kwam ons heel goed uit, want we wa-
ren op zoek naar bijkomend personeel. 
Ondanks de coronacrisis hebben we in 
één jaar tachtig nieuwe mensen aan-
geworven.” Bij I-Care zien we een ge-
lijkaardige trend, waar er gemiddeld 
één nieuw personeelslid per week 
wordt aangetrokken. 

Covid? 
Geen sprake van dipjes in het moreel!
Na de kennismakingsronde sneden de 
beide heren snel een ander gespreks-
onderwerp aan: de gezondheidscrisis.  
Dankzij een toevallige samenloop van 
omstandigheden kon I-Care antici-
peren op de lockdown. Fabrice Brion: 

“De 20ste februari was ik in Bergamo 
om ons Italiaans filiaal te verkopen. Op 
de 21ste keerde ik terug in België. De 
22ste ging Italië in lockdown. En op 24 
februari namen we de nodige Covid-
maatregelen: telewerk voor iedereen, 
de repatriëring van onze medewerkers 
en een verbod om naar het buitenland 
te reizen. Op die manier namen we drie 
weken voorsprong op de maatregelen 
van de Belgische regering. De impact 
viel zeer goed mee omdat redelijk wat 
klanten gewoon bleven doorwerken. 

Het resultaat was dat we een groei van 
25% realiseerden.”
Jos De Vuyst geeft toe dat er toch eni-
ge ongerustheid was bij stow. “Onze 
bestellingen daalden met veertig 
procent. Van zodra de palletstellin-
gen geproduceerd zijn, worden ze 
geleverd, om nadien gemonteerd 
te worden. Al bij al beschikken we 
over zo’n duizend personen – onder-
aannemers – voor de montage van 
onze producten. Half maart werden 
verschillende grote werven gesloten. 
Aangezien we niet meer konden leve-
ren, werden we genoodzaakt om de 
productie stil te leggen. Enkele we-
ken later zag het er gelukkig alweer 
iets beter uit. Toch ging meer dan de 
helft van onze fabrieken op slot.”
Bij stow maakte de paniek uiteindelijk 
plaats voor sereniteit. De daling van 
de omzet bleef beperkt tot 18%. De 
logistieke sector is dan ook een veer-
krachtige sector. “In oktober van 2020 
kreeg de verkoop een gigantische 
boost. In vergelijking met 2019, de 
pre-coronaperiode, staan we er be-
ter voor en ik denk dat deze tendens 
zich nog verder zal doortrekken. De 
redenen liggen voor de hand. In eer-
ste instantie is er de e-commerce. Dit 

C O V E R S T O R Y 
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I-Care in cijfers

• Oprichting: 2004
• Omzet in 2020: 50 miljoen 

euro (35% in process,  
20% in power, 15% in mining & 
extraction)

• Personeel: ca. 500 (400 VTE)
• Internationale penetratie:  

26 kantoren in Europa, in Azië 
en in de Verenigde Staten

stow in cijfers
• Oprichting: 1977
• Omzet in 2020: 700 miljoen 

euro, waarvan 7% in België
• Personeel: 1.800, waarvan 

ongeveer een derde in België
• Aantal fabrieken: 9  

(de grootste in België, 3 in 
Frankrijk, 2 in Duitsland, 1 in 
Tsjechië, 1 in Turkije en  
1 in Portugal)



heeft voor een groei van het aantal 
opslagplaatsen gezorgd. Eerder klei-
nere magazijnen en dichter in de buurt 
van de stad. De grote distributiecentra 
zijn aan het verdwijnen. De tweede 
reden is de automatisering. Iedereen 
wil zijn bevoorradingsketen automati-
seren om de massale afwezigheid van 
werknemers op te vangen. Op zo’n 
moment komen onze pallet shuttles 
dan weer in de picture…”. 

Telewerk als troef?
Deze gezondheidscrisis liet littekens 
na en de veerkracht van de bedrijven 

– de rode draad tijdens dit gesprek – 
werd behoorlijk op de proef gesteld. 

“We hebben onze supply chain aange-
past”, zegt Jos De Vuyst (stow). “Een 

voorbeeld: voor de crisis kochten we 
ons staal zowat overal en aan de meest 
voordelige prijs. Hier hebben we kom-
af mee gemaakt. We beperken ons nu 
tot drie à vier partners die gegaran-
deerd kunnen leveren. We werken ook 
meer en meer met lokale bedrijven. Ik 
denk dat Covid het doodsvonnis van 
de globalisering heeft getekend.” 

Zoals bij iedereen is de organisatie van 
het werk toch wel lichtjes veranderd. 
Voorafgaand aan de pandemie waren 
Jos De Vuyst en Fabrice Brion koele 
minnaars van telewerk. Ondertussen 
zijn ze van mening veranderd. “Covid 
was de perfecte stresstest voor het te-
lewerk”, erkent Fabrice Brion (I-Care). 

“Telewerk is een blijvertje. Bij thuis-
werk draait alles rond vertrouwen en 

motivatie van het personeel. Voor een 
ondernemer is het belangrijk dat zijn 
personeel werkt. De plaats waar dit 
gebeurt, maakt uiteindelijk niet zoveel 
uit”, zeggen beide gesprekspartners 
in koor. Ze waren alle twee onder de 
indruk van de enorme veerkracht van 
hun medewerkers. 

Het bewijs dat telewerk een verleng-
stuk zal krijgen: “We hebben een 
telewerkbeleid uitgewerkt. Van zodra 
iedereen terug naar kantoor mag 
komen, zullen we onze mensen de mo-
gelijkheid bieden om één à twee dagen 
thuis te werken, mits akkoord van de 
diensthoofden. Ik geloof dat dit in de 
toekomst een troef wordt om personeel 
aan te trekken”, zegt Jos De Vuyst. 

C O V E R S T O R Y 
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Wat met de elektrificatie van de vloot?
I-Care heeft beslist om sinds 1 januari van dit jaar enkel nog 
herlaadbare hybride voertuigen te leasen. “We hebben er-
voor gekozen om stap voor stap over te schakelen. Binnen 
drie jaar zullen we de overstap maken naar elektrische 
voertuigen”, aldus Fabrice Brion. 
Jos De Vuyst pikt hierop in: “Ik denk ook in die richting. 
Rekening houdend met de recente ontwikkelingen op 
fiscaal vlak (u leest er alles over elders in deze editie, red.), 
vraag ik me af of het niet de moeite loont om onmiddellijk 
de overstap te maken naar elektrische auto’s. Het is wel-
licht nog iets te vroeg, maar we denken er ernstig over na 
om in alle categorieën van onze car policy 100% elektri-
sche modellen te voorzien. 
De topman van stow heeft trouwens al ervaring met elek-
trisch rijden. “Ik had een beetje schrik voor de autonomie, 
vandaar dat ik opnieuw voor een klassieke aandrijving 
heb gekozen. Er moeten sowieso openbare laadstations 
komen voor geëlektrificeerde voertuigen. Het is al te vaak 
gebeurd dat ik op de luchthaven aankom en dat ik geen 
enkele mogelijkheid heb om mijn elektrische wagen op te 

laden. De meeste plaatsen waren gedurende 24 of 48 uur 
ingenomen door hybride voertuigen die uiteindelijk maar 
een rijbereik van zo’n vijftig kilometer nodig hebben.”
Fabrice Brion heeft duidelijk al veel nagedacht over het on-
derwerp van een volledig elektrisch wagenpark. Hij heeft 
zelfs al een oplossing uitgedokterd: “Het zou verstandig 
zijn om aan de mensen te zeggen dat ze bij een privé-aan-
koop van een elektrisch voertuig hun dieselwagen mogen 
houden voor een (zeer) beperkt aantal kilometer, zonder 
hierop belast te worden. In dit geval zouden ze voor korte 
trajecten gebruik kunnen maken van hun elektrische wa-
gen en voor langere trajecten hun dieselwagen. Ik denk 
hierbij bijvoorbeeld aan vakantieverplaatsingen”.
De reactie van Guy Hannosette laat niet lang op zich wach-
ten: “Bij Vancia Car Lease zijn we in staat om een auto met 
verbrandingsmotor aan te bieden voor heel specifieke 
behoeften, in een leasecontract voor een EV kunnen we 
bijvoorbeeld een dieselwagen voorzien tijdens de verlof-
periode om zo toch de mogelijkheid te bieden om in de 
vakantie veel kilometers te doen zonder te moeten laden”…



Over bedrijfswagens en… flexibiliteit
Wie aan telewerk denkt, denkt ook 
aan de mobiliteit van de werkne-
mers. Ondanks de toename van het 
telewerk, gaat Jos De Vuyst ervan uit 
dat het personeel nog altijd over een 
bedrijfswagen zal beschikken. 

De bedrijfswagen zal een prominente 
rol blijven spelen bij de aanwerving 
van personeel, te meer omdat be-
drijfswagens worden beschouwd 
als een deel van de verloning. “Voor 
nieuwe personeelsleden kopen we 
wagens aan per lot”, zegt Fabrice 
Brion. “Via een buy-back worden deze 
wagens na zes maanden teruggeno-
men. Als de nieuwe medewerkers aan 
boord blijven, mogen ze een andere 
wagen kiezen.”

Stow hanteert een andere policy: de 
nieuwkomers mogen onmiddellijk uit 
vier of vijf auto’s kiezen. 
“Maar de tijd van aanwervingen met 
salaris en bedrijfswagen is voorbij. De 
auto is nog altijd een voor de hand 
liggende keuze, een ‘must have’. De 
jongeren van vandaag worden echter 
door andere dingen aangetrokken: 
een mooi bureau, een toffe werk-
sfeer en vooral flexibiliteit”, zeggen 
beide CEO’s. 

“We hebben een cafetariaplan in het 
leven geroepen”, vult Fabrice Brion 
aan. Het budget van de wagen kan 
bijvoorbeeld worden omgeruild met 
verlofdagen of maaltijdcheques. 
Of omgekeerd. Op die manier kan 
je vermijden dat werknemers hun 
verloning aftoetsen met dat van 
andere werknemers. Een vijftigtal 
personeelsleden hebben er zelfs 
voor gekozen om naast hun wagen 
ook een fiets te nemen.”

Het moment voor Guy Hannosette om 
even tussen te komen: “Hiervoor kun-
nen jullie bij Vancia Car Lease terecht. 
Laat er ons vanuit gaan dat de werk-
nemer over een maandelijks leasing-
budget van 700 euro beschikt. In het 
verleden kwam het vaak voor dat er 
tal van nutteloze opties werden geno-
men om toch maar aan dat bedrag te 
komen. Als een auto bijvoorbeeld 650 
euro per maand kost, stellen we zelf 
voor om een fiets op te nemen in het 
contract om het resterend bedrag te 
compenseren. Deze fiets is honderd 
procent aftrekbaar. Op het einde van 
het contract kan de werkgever ervoor 
kiezen om deze fiets te schenken aan 
zijn werknemer, omdat hij dan toch 
volledig is afgeschreven.”

Jos De Vuyst en Fabrice Brion kijken 
elkaar aan: “Ach zo, dat bieden jullie 
dus ook aan. Dat gaan we dan eens 
moeten bespreken!” Inspelen op elke 
opportuniteit… Was dit niet één van 
de belangrijkste boodschappen die 
beide heren wilden uitsturen? Bij het 
afscheid spreken Jos De Vuyst en 
Fabrice Brion af om binnenkort nog 
eens samen te komen om over zaken 
te spreken. Het samenbrengen van 
mensen is dan ook één van de missies 
van het magazine more!
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I-Care: met Vancia via Frankrijk

Voor het Belgische wagenpark werkt stow al meer dan dertig jaar samen 
met Vancia Car Lease. I-Care heeft de leasingmaatschappij op zijn beurt 
leren kennen via het filiaal in Frankrijk. “In België werkten we vroeger niet 
samen met Vancia” herinnert Fabrice Brion (I-Care) zich nog. “De eerste 
contacten met Guy Hannosette verliepen via ons Frans filiaal. In Frankrijk 
waren de voertuigen (een stuk) duurder dan in België. Voor sommige 
(Franse) modellen ging het soms over een prijsverschil van 5.000 euro. Het 
probleem was dat geen enkele Franse leasingmaatschappij bereid was om 
de voertuigen in België te bestellen. Onze toenmalige concessiehouder 
stelde ons voor om bij Vancia Car Lease aan te kloppen. Ons wagenpark in 
Frankrijk is nu volledig in handen van Vancia. En sindsdien werken we nu 
ook in België samen met Vancia.”



“Na corona gaan we snel  
weer samen op restaurant”

Met vijf zijn ze, de leden van het team 
‘Finance&IT’, diverse profielen, elk 
met hun eigen expertise, maar toch 
trekken ze samen aan hetzelfde zeel 
om de klanten de best mogelijke ser-
vice te geven. “We hebben inderdaad 
elk onze specialisatie. Op die manier 
garanderen we de beste dienstver-
lening”, vertelt Claude Desmet ons, 
Operations Officer en al sinds 1992 
werkzaam bij Vancia Car Lease.
Het contrast met het jongste en 
nieuwste lid van het team kan niet 
groter. Lisa Poincelet deed al 3,5 
jaar ervaring op als receptioniste bij 
Vancia, maar staat nu voor een nieu-
we uitdaging. Zij neemt sinds kort de 
leveranciersboekhouding voor haar 
rekening. “Een nieuwe uitdaging, die 
ik met veel zin aanga”, vertelt ze.

“Lisa kent het systeem al en weet 
sowieso dat er hier niemand aan zijn 

of haar lot wordt overgelaten”, valt 
Veronique Bonne, verantwoordelijk 
voor de klantenboekhouding en 
vertrouwenspersoon bij Vancia Car 
Lease, meteen in. Het spreekt voor 
de groepsgeest binnen het team, 
dat goed aan elkaar hangt. In die 
mate zelfs dat er al eens buiten de 
muren van Vancia Car Lease wordt 
afgesproken. 

Claude haalt meteen herinneringen op 
aan een teambuilding tijdens de Night 
of the Proms, terwijl Carl Bouckaert, IT 
specialist, verlangt naar de etentjes in 
het gezellig restaurant in de buurt van 
het bedrijf. “Wanneer corona voorbij 
is, gaan we er zeker eens iets eten. En 
dat is meteen het ideale moment om 
Lisa in te wijden in de groep”, vertelt 
Pieterjan Deconinck, financieel ver-
antwoordelijke op de dienst.

Uitrol nieuw IT-systeem
Corona was een grote aanpassing 
voor heel wat bedrijven, ook voor 
Vancia Car Lease, met een grondige 
digitalisering tot gevolg. “Dat is mijn 
rol, vertelt Carl. We zijn overgescha-
keld op een nieuwe computersoft-
ware voor de boekhouding, dat ons 
verder de 21e eeuw inloodst. En ook de 
telefooncentrale werd ingeruild voor 
een state of the art systeem.”

“Het is een hele aanpassing, alles wat 
Carl hier op poten aan het zetten 
is”, geeft Veronique Bonne toe. “We 
werkten heel veel op papier, die ge-
woontes verander je niet op 1,2,3. Maar 
we zien ook de voordelen die het heeft 
voor de klant, dat maakt het motiver-
ender voor ons om door te zetten. En 
als we iets niet begrijpen, kunnen we 
het nog altijd aan Carl vragen (lacht).”

D E  C O L L E G A ’ S 

I
n deze rubriek gaat de redactie 
van more iedere keer achter de 
schermen van Vancia Car Lease 
op zoek naar leuke verhalen 

en inspirerende quotes van de 
medewerkers. In deze editie is het 
team “Finance&IT ” aan de beurt.
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“Autoconstructeurs 
worden de 

energiebedrijven  
van de toekomst”

T Ê T E - À - T Ê T E  M E T  G U Y
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Interview met Stefan Grosjean



Wat doen jullie bij Smappee?
Stefan Grosjean: “Smappee ont-
werpt en produceert oplossingen 
om mensen inzicht te geven in hun 
energieverbruik. En doordat ze dat 
begrijpen, gaan ze spontaan hun 
energieconsumptie aanpassen. Door 
die gedragswijziging bespaar je tot 
12% verbruik.” 

“Onze tweede pijler draait rond her-
nieuwbare energie. Het probleem is 
dat wij de productie ervan niet kun-
nen aanpassen aan de vraag, zoals 
dat bij kern- of gascentrales wel het 
geval is. De zon schijnt of ze schijnt 
niet, er is wel of geen wind, daar heb-
ben wij weinig invloed op. Vanuit dat 
standpunt moet je niet het aanbod, 
maar de vraag aanpassen. We moe-
ten op momenten van weinig stroom 
minder verbruiken. Maar wanneer er 
stroomoverschot is, zal de prijs laag 
zijn -of zelfs negatief- om het aantrek-
kelijk te maken om dan te verbruiken. 
Zo hoeven energieproducenten hun 
windmolens niet stil te zetten. Maar 
om in te spelen op veranderende 
prijzen, moet je automatiseren. Dat 
is wat ons systeem doet. Zo kan je 
bijvoorbeeld opdracht geven om je 
elektrische auto enkel te laden met 
gratis zonne-stroom of aan daltarief.”

Al je zelf opgewekte energie van je 
zonnepanelen in een thuisbatterij 
steken, is dus al achterhaald?

“Een thuisbatterij kost geld en boven-
dien heb je 10% verlies wanneer je de 
energie er terug uit haalt. Daarom moet 
je slimmer verbruiken. Wanneer een 
gezin bijvoorbeeld voor het ontbijt 
doucht, gaat de warmtepomp al vanaf 
7u water verwarmen, terwijl tegelijk de 
verwarming draait en in de keuken het 
ontbijt klaargemaakt wordt. Dat vraagt 
enorm veel energie op een moment 
dat die heel duur is. Beter is om je war-
tepomp niet dan te laten draaien maar 
overdag op een moment dat er zon-
ne-energie voor handen is of wanneer 
je geniet van een goedkoper tarief. Zo 
warm je je water gratis of goedkoop 
op en kan je er ’s ochtends gebruik van 
maken om te douchen. Ons syteem 
kan dat automatisch aansturen. ” 
Dat doet me denken aan grote beurs-
complexen, waar aandelen gekocht en 
verkocht worden volgens de schom-
melingen van de markt.

“Dat is het ook een beetje. We gaan naar 
variabele uurprijzen voor elektriciteit, 
want zoals ik al zei: je hebt niet op elk 
moment even veel groene stroom-
productie. De energieproducenten 
proberen dat al te voorspellen. Het 
voordeel bij ons is dat dat prijsbeheer 
volautomatisch gebeurt.”

De Shazam van de elektriciteitskast

Hoe ben je op het idee achter 
Smappee gekomen?

“30 jaar geleden werden de meters 
van de grote verbruikers in de be-
drijfswereld eens per maand uitge-
lezen. Iemand kwam langs om op 
strookjes papier de meterstand per 
kwartier uit te printen. De factuur 

was toen de piek, dus zaten mensen 
tussen tientallen strookjes naar het 
hoogste verbruik te kijken. Ik pro-
beerde dat te automatiseren en er 
software voor te schrijven, zodat alles 
correct gefactureerd werd, iets waar 
ik in 1987 in geslaagd ben. In 1991 
richtte ik met EnergyICT mijn eigen 
bedrijf op en dat groeide uiteindelijk 
uit tot de top 3 wereldwijd.”

“Na verloop van tijd heb ik dat bedrijf 
verkocht, maar kreeg ik bij kennissen 
gelijkaardige vragen als die van mijn 
B2B-klanten: ‘is mijn verbruik hoog?’, 
‘wat kan ik eraan doen?’. Toen hebben 
we zowat de Shazam van het ener-
gieverbruik ontwikkeld: een klein toe-
stelletje dat je energieverbruik bekijkt 
en dat je via een app gebruikt. Elk toe-
stel heeft zijn eigen liedje, waardoor 
je kan weten welk verbruik bij welke 
machine hoort. Wij kunnen gemid-
deld 70% ervan herkennen. En eens 
je alles dingen in kaart hebt gebracht, 
kan je beginnen vergelijken: wat ver-
bruikt mijn koelkast ten opzichte van 
het gemiddelde. Ondertussen zit ons 
systeem in binnen- en buitenland, bij 
particulieren en bedrijven en zitten 
we in volle expansie.”

Met daar komt nu het beheer van  
zonnepanelen en warmtepompen bij?

“Zowel een warmtepomp als een 
elektrische auto verbruikt evenveel 
als een huis op jaarbasis. Maar de 
elektriciteitskabels kunnen maar net 
wat meer transporteren dan wat de 
huizen verbruiken. Zelf stroom pro-
duceren is dus nodig, en die stroom 
moet je managen, waarbij onze tech-
nologie als een soort orkestmeester 
optreedt. Met als bijkomstig voordeel 
dat als er overproductie is, je geld kan 
verdienen door stroom op te nemen, 

T Ê T E - À - T Ê T E  M E T  G U Y

M
et EnergyICT werd Stefan 
Grosjean één van de 
wereldleiders op de B2B-
markt qua energiemeting 

en energiemanagement. Met 
Smappee wil de West-Vlaamse 
ondernemer hetzelfde doen op de 
particuliere markt. “Wij bouwen de 
Shazam van de zekeringkast.”
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omdat anders het net overbelast ge-
raakt. Ons systeem stemt al die ener-
gieleveranciers – eigen productie en 
het energienet – op elkaar af.”

Laadpalen

Nu fabriceren jullie zelfs laadpalen
“Die laadpalen zijn er inderdaad later 
bijgekomen. We maakten meetsys-
temen voor laadpalen, maar merkten 
dat er enkele problemen waren met 
wat de meeste producenten vandaag 
aanbieden. Ik wil me er niet mee ver-
gelijken, maar Apple was niet de eer-
ste telefoonproducent. Maar hun idee 
van wat een smartphone moest zijn, 
was revolutionair. Ik heb ook op onze 
schaal proberen anders te denken.” 

“Het meetsysteem van onze laadpa-
len is beter afgestemd op de zeke-
ringkast om ze niet te overbelasten 
en geeft inzicht in het verbruik, zeker 
gecombineerd met ons energiemoni-
toringssysteem, waarmee je een to-
taaloplossing krijgt. Ook over het de-
sign hebben we grondig nagedacht. 
Zo wonnen ze de Henri Van de Velde 
design award en IF Design Award in 
2021.. De laadpalen zijn verlicht voor 
een gevoel van veiligheid, maar via 
dat licht krijg je ook alle info: is de paal 
geactiveerd of niet, is je auto volgela-
den of niet. En we hebben een handig 
opbergsysteem voor de kabels, zo-
dat ze niet in de weg hangen.”

De auto zal ook een steeds grotere 
rol spelen via zogenaamde Vehicle 
to Grid-technologie

“Waarbij de auto ook stroom aan het 
huishouden kan geven, inderdaad. 
Volkswagen denkt dat auto’s gratis 
gaan kunnen rijden door deze truc 
toe te passen. VW zou stroom aan 

negatieve prijzen kopen, opslaan in 
autobatterijen en vervolgens weer 
verkopen wanneer de prijs hoog staat. 
Op deze manier verdient Volkswagen 
geld, waardoor ze gratis stroom aan 
hun klanten kunnen aanbieden. Het 
zijn dan ook de autoconstructeurs 
die de elektriciteitsleveranciers van 
de toekomst zullen worden, want zij 
hebben rijdende batterijtjes in huis 
en kunnen hiermee inspelen op die 
wet van vraag en aanbod.”
Er wordt gezegd dat de batterijen 
van je auto zo vaak opladen slecht is?
“Dat denk ik niet, een huishouden 
verbruikt 10 kWh op een hele dag, dat 
komt overeen met ongeveer 50 km 
autonomie in een elektrische auto of 
een zesde van een gemiddelde EV. 
De invloed van Vehicle to Grid op 
de batterij van je wagen, is dan ook 
minimaal. De technologie zal ook nog 
verbeteren, de autobedrijven begin-
nen er maar net mee.”

Snowball, een groene 
sneeuwbal

Het hoofdkwartier van Smappee ligt in 
Snowball, een hypermodern gebouw in 
Harelbeke. Zonnepanelen, windmolens, 
een gigantische batterij en een groot 
laadplein met eigen laadpalen: alles straalt 
groene energie uit. “Ik wil in dit gebouw ook 
andere cleantechbedrijven onderbrengen”, 
vertelt Grosjean. “We kunnen van elkaar 
leren, die knowhow bundelen. De bedoeling 
is dan ook van Snowball een groene hub te 
maken, waar allerlei gelijkgezinde bedrijven 
elkaar vinden en waar we de basis leggen 
voor de belangrijke energietransitie waar 
we nu voor staan.”

T Ê T E - À - T Ê T E  M E T  G U Y
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Post-corona: 
Gaat de fl eetmarkt 

echt digitaal?

F L E E T  P E O P L E

A
fhankelijk van de sector waarin zij actief zijn, hun veerkracht, hun 
aanpassingsvermogen, enz. zijn bedrijven meer of minder zwaar 
getroff en door de gezondheidscrisis. 

Maar hoe heeft de fl eetmarkt het gedaan tijdens de Covid-19 crisis? Hoe heeft 
de sector zich aangepast aan nieuwe trends? En tussen haakjes, wat zijn deze 
trends? Hoe ver is de digitalisering van de markt gevorderd? Is het ontbreken 
van een autosalon nadelig geweest voor de sector? Wat zijn de vooruitzichten 
voor de (gedwongen?) elektrifi catie van bedrijfsvoertuigen tegen 2026? 
Dit zijn enkele van de vragen die we stelden aan verschillende toonaangevende 
spelers op de markt. En ze hebben ermee ingestemd om ze te beantwoorden 
zonder enige terughoudendheid.

Het gaat meer bepaald om:
• Eddy Haesendonk (BMW Group Belux)
• Wim Rommel (Stellantis)
• Roeland Vriens (Volvo Car Belux)
• Gert Debruyn (D’Ieteren)
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 Gert Debruyn (D’Ieteren) 
“ Fleet is de motor 
 van de relance”

Hoe was het eerste kwartaal van 
2021 voor D’Ieteren?

“We hebben goede maanden achter de 
rug, de verkoopcijfers evenaren die van 
2019 in dezelfde periode. Maar die relan-
ce hebben we vooral te danken aan de 
fleetmarkt. Bij de particulieren verloopt 
dat herstel wat trager door het ontbre-
ken van een Autosalon dit jaar. Wanneer 
het volgend jaar weer kan plaatsvinden 

– onder welke vorm dan ook – zullen wij 
zeker van de partij zijn.”

Welke initiatieven hebben jullie ge-
nomen tijdens die salonperiode dit 
jaar om de klanten toch te bereiken?

“We hebben zwaar ingezet op digitale 
kanalen, zonder daarbij het persoonlijk 
contact uit het oog te verliezen. Ons 
virtueel autosalon liep gedurende an-
derhalve maand. Daarbij begeleidden 
we klanten in een online gesprek bij 
de configuratie van hun voertuig en 
werden ze uiteindelijk doorverwezen 
naar het dealernetwerk. Daarnaast 
hebben we nog extra initiatieven 
genomen naar fleet toe, zoals online 

netwerkeventen, we hebben debatten 
en webinars georganiseerd, keynote 
speakers aan het woord gelaten. Een 
heel arsenaal dus om dat contact met 
de klanten te onderhouden.”

Zal die digitale lijn ook in de toekomst 
verder doorgetrokken worden? Met 
bijvoorbeeld een verkoopsproces 
dat volledig online verloopt?

“In het verleden was daar weinig animo 
voor, maar we gaan dit nu opnieuw 
testen met Cupra. Hoe dan ook zal de 
dealer altijd een rol bijven spelen. Het 
zal dus een keuze-optie zijn maar geen 
verplichting voor de klant.”

Wat zijn jullie verwachtingen voor de 
rest van het jaar?

“Wij zien dat positief in, zeker omdat 
we over al onze merken heen zeer 
sterk staan op het vlak van elektri-
ficatie, en je weet dat de markt die 
richting uitgaat. We hebben nu reeds 
10 volledig elektrische voertuigen 
bij onze verschillende merken en 26 
plug-in hybrides. Daarmee hebben we 

het sterkste aanbod op de Belgische 
markt. Meer dan 90% daarvan verko-
pen we aan fleet, wat ook logisch is 
gezien de deadline van 2026 en het 
huidige fiscaalgunstige kader. Bij de 
particulieren zie ik pas een versnelling 
wanneer de niet terugdraaiende elek-
triciteitstellers gemeengoed worden. 
Dan zal het echt interessant worden 
voor de particulier, zeker in combinatie 
met zonnepanelen.”

Hoe zit het met de rol van mobility 
provider. Wat is daar de strategie 
van het huis?

“De afgelopen jaren hebben wij een 
ecosysteem ontwikkeld via onze in-
cubator Lab Box, die een waaier aan 
mobiliteitsoplossingen aanbiedt. Dat 
gaat van multimodaliteit tot laadop-
lossingen. In die zin zijn we vandaag 
steeds meer een mobility provider 
en niet langer gewoon verkopers van 
auto’s.”

F L E E T  P E O P L E

D
’Ieteren is met zijn groot portfolio aan merken een belangrijke referentie 
op de Belgische automobielmarkt die al jaren het succes aan elkaar 
rijgt. Maar ook zij ontsnappen niet aan de economische gevolgen van 
Covid. Hoe heeft de crisis het bedrijf veranderd en hoe kijken ze bij de 

invoerder naar de toekomst? Een gesprek met Gert Debruyn,  
Head of Key Accounts en Public Affairs.



 Eddy haesendonck (BMW Group Belux) 
“ Alle bedrijfswagens 
 elektrisch tegen 2026: 
 ja, maar ...”

Wat hebben jullie gedaan om 
deze ongeziene crisis het hoofd te 
bieden?

“Gelukkig had de BMW Group in 2018 
al het project ‘Performing whilst 
transforming’ opgezet. Het opzet 
was om te kijken hoe wij in België het 
verschil kunnen maken met digitali-
sering, zowel bij de invoerder als bij 
de dealers. In november 2019 was 
ons project klaar om live te gaan en 
enkele maanden later zaten we in 
volle pandemie en werd contactloze 
service plots heel belangrijk. Voor 
onze dealers was dat eigenlijk een 
geschenk. Wij waren klaar en dat zag 
je meteen ook aan de positieve cijfers 
in april 2020, nota bene in volle lock-
down. Het contact met de klanten is 
altijd actief gehouden, ook via social 
media bijvoorbeeld. Onze digitali-
sering was al klaar, maar deze crisis 
heeft de implementatie versneld. 
De digitalisering is een onderdeel 
van onze Phygital-strategie. Dat is 
de naadloze verbinding tussen het 
digitale en het fysieke. En dit laatste 

niet alleen bij de dealers, maar ook in 
Bornem, in ons eigen ‘alternatief sa-
lon’ tijdens in januari en februari. Via 
digitale weg konden klanten kiezen 
om de nieuwigheden bij de dealers of 
bij ons in Bornem te ontdekken.”

BMW elektrificeert zijn gamma aan 
een sneltempo, maar de fleet-vlag-
genschepen 3-Reeks en 5-Reeks 
bestaan nog niet in volledig elektri-
sche versie. Waarom is dat?
 “Die elektrificatie hangt samen met 
de levenscyclus van de modellen. Die 
komen er dus ook, maar nog niet me-
teen. Maar bij iedere nieuwe genera-
tie modellen, zal die power of choice 
qua aandrijving er zijn, waaronder 
ook elektrisch. Dat is bijvoorbeeld 
ook het geval voor de 7-Reeks, waar-
van bij de generatiewissel meteen 
ook een volledig elektrische versie 
zal bestaan, naast benzine, diesel en 
plug-in hybride.“

Ziet u plug-in hybride als een over-
gangstechnologie naar volledig 
elektrische voertuigen?

“Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst 
volledig elektrisch is, maar dat zal min-
der snel gaan dan sommigen hopen 
of verwachten. Daarom zullen we nog 
minstens 10 à 15 jaar hybrides zien.”

Alle bedrijfswagens elektrisch te-
gen 2026, is dat realistisch?

“Wij zullen voor die deadline klaar zijn 
met een volwaardig aanbod. Maar of 
elektrisch rijden per se goedkoper 
zal zijn, durf ik te betwijfelen. De auto 
is in ons land jaarlijks goed voor 20 
miljard fiscale opbrengsten en de 
overheid rekent daar op. Dan zegt de 
logica toch dat de fiscale inkomsten 
op brandstoffen gecompenseerd 
zullen moeten worden naarmate het 
wagenpark steeds meer elektrisch 
wordt. Dus is het een zekerheid dat er 
accijnzen komen op het laden. Dat is 
misschien iets wat politici niet graag 
luidop zeggen, maar wel iets waar we 
rekening moeten mee houden.”

F L E E T  P E O P L E

O
ndanks Covid kende BMW Group Belux vorig jaar een uitstekend 
jaar en ook dit jaar prijkt de Duitse constructeur bovenaan de 
inschrijvingen. Wat is het geheim van de Duitse constructeur?  
We trokken met een vragenlijstje naar CEO Eddy Haesendonck.



F L E E T  P E O P L E

 Wim Rommel (Stellantis) 
“ Autosalon of niet,  
  we hebben een  
  momentum nodig”

U was nog maar pas aangekomen 
bij ‘PSA’ en u moest al meteen een 
‘Stellantis’-mindset aannemen. Is er 
veel veranderd?
Met Peugeot, Citroën, DS en Opel wa-
ren we het al gewoon om onder een 
multimerken-groep te werken. Met 
Stellantis zijn Abarth, Alfa Romeo, Fiat, 
Fiat Professional en Jeep erbij gekomen. 
Stéphane Lévi werd aangesteld als 
Country Manager van Stellantis Belux. 
Het is de bedoeling dat het voorma-
lige FCA ons komt vervoegen in het 
Stellantis House in Evere.
Ikzelf werd opgenomen in de B2B-
directie van Stellantis Belux. Deze af-
deling zal de vier logische pijlers van de 
verkoop van de zeven merken ontwik-
kelen: de verkoop aan het dealernet, de 
key-accounts, de lange termijn verhuur-
ders en de korte termijn verhuurders. 
Het is vanzelfsprekend de bedoeling om 
de zogenaamde best practices samen 
te voegen, te optimaliseren en te delen. 

Hoe is het jaar 2021 van start gegaan?
Alle merken van Stellantis hebben hun 
marktaandelen behouden. Peugeot 

was de uitzondering… die hebben het 
zeer goed gedaan! Met name de lichte 
bedrijfsvoertuigen waren bijzonder in 
trek. Dit heeft onder meer te maken 
met de explosie van de e-commerce en 
thuisleveringen. We zijn ook betrokken 
geweest in enkele grote deals. Binnen 
enkele weken of enkele maanden zullen 
onze resultaten zichtbaar worden in 
functie van de situatie in de productie, 
die te kampen heeft met een tekort aan 
halfgeleiders. 

Stellantis heeft dus weinig last 
gehad van het wegvallen van het 
Autosalon?
Tijdens ons event City of Mobility zijn we 
er toch in geslaagd om enkele nieuwig-
heden fysiek te tonen aan onze klanten. 
Hierbij werden de coronamaatregelen 
maximaal gerespecteerd. Je mag niet 
vergeten dat de fleetmarkt zeer zakelijk 
is, maar het menselijke aspect mag ze-
ker niet over het hoofd worden gezien. 
Het Autosalon is met andere woorden 
een uitgelezen ontmoetingsplaats. Dit 
momentum moeten we zeker in stand 
houden want we stellen vast dat de 

contacten met de klanten een beetje 
aan het verwateren zijn. 

De digitalisering heeft een boost 
gekregen door de pandemie en het 
uitstel van het Autosalon. Wat zijn 
jullie ervaringen?
We mogen de evolutie van de digitalisering 
niet negeren. We zijn trouwens de eerste 
fabrikant om een volledige procedure voor 
de online aankoop van voertuigen uit te 
werken, al dan niet voor stockwagens. 

Wat vindt u van het wetsvoor-
stel van de federale minister van 
Financiën, Vincent Van Peteghem, 
om richting volledig elektrische be-
drijfswagens op te schuiven?
Dit stemt me eerder positief. Ik stel trou-
wens vast dat de fabrikanten geen elek-
trische voertuigen meer ontwikkelen 
omdat ze dit moeten, maar omdat ze dit 
willen. Deze vergroening is zeer welkom. 
Om in dezelfde logica te blijven zou de 
BIV op herlaadbare hybride voertuigen 
in leasing een flink stuk moeten ver-
minderen. Dergelijke wagens moeten 
toegankelijker worden gemaakt.   

Z
eg niet meer PSA. Zeg ook niet meer FCA. Voortaan zeggen we Stellantis. 
Ook in België begint de groep concrete vormen aan te nemen. Wim 
Rommel, de kersverse B2B-Directeur van Stellantis Belux, vertelt er ons 
alles over. 
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 Roeland Vriens (Volvo) 
“ Covid heeft de markt  
 vertraagd, maar de  
 visie versneld”

Wat vindt u van het wetsvoorstel van 
Vincent Van Peteghem over elektri-
sche bedrijfswagens vanaf 2026?
De krijtlijnen van dit voorstel waren al 
langer bekend. Ik denk dat dit de juiste 
keuze is. De elektrificatieplannen van 
Volvo komen perfect overeen met de 
doelstellingen van de toekomstige wet. 
Ik vind het alleen een beetje spijtig dat 
de herlaadbare hybride voertuigen min-
der in aanmerking komen. Maar ik vind 
het vooral jammer dat dit voorstel in de 
pers is verschenen nog voor er sprake 
was van een intergouvernementeel ak-
koord. Dit roept toch heel wat vragen op 
en dat konden we echt wel missen. 

De XC40 was in 2020 de populairste 
SUV qua inschrijvingen. Tijdens de 
eerste vier maanden van dit jaar is het 
nu echt de kampioen van de inschrij-
vingen in alle categorieën, en dus ook 
in de fleetmarkt. Is de ‘Belgian touch’ 
het grote geheim van deze auto?

Ik denk dat we dit succes te danken 
hebben aan een mix van factoren. Naast 
de kwaliteit van dit model, is dit voertuig 

toch ook het symbool van de ontdie-
seling en van de Belgische knowhow 
op het vlak van elektrificatie. De XC40 
wordt bovendien geproduceerd in Gent, 
dat gerust mag omschrijven worden 
als het zenuwcentrum van Volvo op 
het gebied van elektrificatie. De XC40 
wordt aangeboden in twee plug-in 
hybride versies en dat is een interessant 
gegeven op de fleetmarkt. Deze markt 
zit bovendien in de lift en dat is ook het 
geval voor de SUV. De combinatie van 
hier en daar een beetje downsizen en 
een uitstekende positionering van het 
voertuig bij de concessiehouders, heeft 
ervoor gezorgd dat de XC40 is uitge-
groeid tot een succesverhaal. 

Welke rol heeft de pandemie ge-
speeld in deze recente evoluties op 
de fleetmarkt?
2020 was een jaar van contrasten: 
Covid heeft de markt vertraagd, maar 
de visie versneld. Het mooiste bewijs 
hiervan is dat het gemiddelde aantal 
kilometer aanzienlijk werd vermin-
derd, wat dan weer een boost gaf aan 
de vergroening van de wagenparken. 

Online verkoop, abonnementen…: 
betekent dit dat Volvo komaf wil ma-
ken met het traditionele dealernet?
Absoluut niet, wel in tegendeel. Bij 
Volvo staan de mensen en de klanten 
centraal. We streven naar een uiterst 
transparant en zeer toegankelijk 
aanbod dat rekening houdt met de 
realiteit van de klanten. En die zitten 
online. Via de digitale weg krijgen ze 
een duidelijk overzicht van de prijzen. 
Ze moeten dus niet meer langsgaan 
bij de concessiehouder om te onder-
handelen over een korting.

Dankzij de integratie van het on-
derhoud, de pechverlening, enz. 
is ons aanbod zeer transparant. 
Tegelijkertijd willen we de klant mee-
trekken in de Volvo-beleving. En wie 
is het best geplaatst om die beleving 
aan te bieden? De verdeler. Onze 
dealers worden dus niet buitenspel 
gezet door onze aanpak. In tegen-
deel. Deze aanpak zal hen helpen om 
nog dichter bij de klant te staan. 

F L E E T  P E O P L E

C
ovid heeft de markt grondig dooreengeschud. Binnen deze context 
heeft Volvo zijn plannen rond de digitalisering van de verkoop 
bekendgemaakt. Hierin worden onder meer abonnementsformules 
voorzien. Roeland Vriens, New Car Sales Performance Manager van 

Volvo, geeft de nodige toelichting bij de plannen van het merk. 



Christophe Depuydt (RAS)

“Een mogelijke wissel op de toekomst”
 
Christophe Depuydt is zaakvoerder 
van RAS, een bedrijf gespecialiseerd 
in security. Zijn vloot van 25 auto’s is 
vandaag vrij traditioneel met vooral 
diesels en benzines. Kon de KIA 
E-Niro hem overtuigen om tankkaar-
ten in te ruilen voor laadpalen?

Christophe rijdt zelf met een plug-in 
hybrid, waar hij zeer tevreden over is. 
Alleen die beperkte elektrische auto-
nomie, dat is toch een stevig minpunt. 
Omdat hij op sommige dagen toch 
flink wat kilometers aflegt, was hij zelf 
benieuwd of zo’n full electric zoals de 
KIA E-Niro een waardig alternatief was. 
Dat bleek alvast reuze mee te vallen.

“Tijdens mijn testweek moest ik in ons 
filiaal te Gosselies zijn. En dat is toch 
een heen- en weer traject van 300 
km. Ik had aan het einde van de dag 
nog 65 km over. Dat is niet de voor-
opgestelde autonomie van 400 km, 
maar aangezien mijn traject vooral uit 
snelweg bestond, was ik toch aange-
naam verrast. Want dan verbruiken 
elektrische auto’s het meest.”
Ook over het rijdgedrag van de E-Niro 
was Christophe zeer te spreken: “Echt 
wel een sportieve auto met stevige ac-
celeraties, die bovendien – mede door 
de stilte – zeer comfortabel aanvoelt. 
Een leuke rijervaring! Ook qua uitrus-
ting – en zeker veiligheidsfeatures – is 
de E-Niro top. Zowat alles zit er stan-
daard op. Ik heb onlangs nog een auto 

voor onze vloot besteld van een premi-
ummerk en ik kwam bijna aan 8.000 
euro veiligheidsopties die standaard 
op de E-Niro zitten. Dat is toch iets om 
over na te denken.”

Wat kan beter?
Christophe heeft technici die ook ma-
teriaal meenemen, en voor hen zou de 
compacte E-Niro wellicht iets te krap 
zijn qua laadruimte. Voorts vindt hij 
de prijs ook aan de hoge kant. “Want 
tenslotte is een elektrische motor veel 
eenvoudiger dan een verbrandings-
motor. Zit de meerprijs dan vooral in 
de batterijen?”, vraagt hij zich luidop af. 

Een optie voor de eigen vloot?
Ondanks de hogere prijs van een 
elektrische auto, heeft de testrit 
met de E-Niro Christophe Depuydt 
wel aan het denken gezet: “Qua 
autonomie is het vandaag al voor 

veel chauffeurs een volwaardig al-
ternatief. En rijden met de E-Niro is 
gewoonweg zalig én ecologisch. Ik 
ga dus toch voor onze eigen vloot 
de TCO-berekening eens maken. 
Want die meerprijs wordt natuurlijk 
ook gecompenseerd door de lagere 
transportkost en ook de fiscaliteit 
moet je mee in rekening nemen. We 
weten dat we tegen 2026 alleen nog 
een fiscaal voordeel zullen hebben 
als we voor full electric kiezen. De 
testrit met de E-Niro heeft mij aan-
genaam verrast. Als de cijfers dat 
ook doen, zullen we niet wachten tot 
2026 om dit als een ernstig alterna-
tief te zien.”

T E S T I M O N I A L

Kia e-Niro

Zin om deze wagen te testen? 
Stuur een e-mail naar 

sales@vanciacarlease.com



Van de Chargebuzze 
naar de Zante

Dat de auto een belangrijke rol inneemt in de maatschappij, blijkt uit 
de grote hoeveelheid dialectwoorden die gebruikt worden voor de 
verschillende onderdelen. Ken jij ze allemaal?

Onderdelen

 Aanhangwagen remorque

 Benzinetank naftebak

 Deuren portières

 Grootlichten phares

 Koppeling ambriage

 Motorkap capot

 Nummerplaat ploate, plaquette

 Panoramadak zunnehemel

 Pinker flèche

 Platte band een platten tube

 Rem fring

 Uitlaatpijp chargebuzze

 Velg zante

K E R E K E W E R E



*Aanbevolen catalogusprijs (BTWe) op de Comfort uitvoering van de MG ZS EV bedraagt € 25.607,44 en is geldig van 01/04/2021 tot 30/04/2021. Foto niet contractueel. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.
mgmotor.be. MG Motor behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande bekendmaking, veranderingen aan te brengen in specifi caties, kleuren en materialen. WLTP: Contacteer uw Brandstore voor alle informatie 
over de fi scaliteit van uw voertuig. **Berekend op een MG ZS EV Comfort uitvoering. Netto maandelijkse bijdrage op het Voordeel van Alle Aard (VAA) te betalen door de werknemer met fi rmawagen, op basis van 
de maximale voorhe�  ng van 53,5%. De vermelde bedragen zijn louter ter informatie. MG Motor Belux is niet verantwoordelijk voor verschillen tussen het vermelde voordeel en het werkelijk verkregen voordeel. 
Adverteerder: MG Motor Belux- Pierstraat 229, 2550 Kontich. RPR/RPM Antwerpen BE 0430.801.744

0 L / 100 km. 0 G / KM CO2 (WLTP)

100% fi scaal aftrekbaar

MG ZS EV
100% elektrisch

Aanbevolen catalogusprijs  

€25.608*

Netto VAA vanaf 

€ 61/maand** Confi gureer uw ZS EV
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