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Beste lezer, 

We sluiten het jaar 2021 af, en hadden jullie graag 
nog een laatste nummer bezorgd voor u hopelijk 
even deugddoend aan de feesttafel kunt zitten. Bij 
Vancia Car Lease blikken we terug op een dynamisch 
jaar, en duimen dat 2022 voor iedereen vooral rust, 
gezondheid en geluk brengt op zowel privé als 
professioneel vlak.

Voor sommigen was 2021 sowieso een topjaar.  
En niets is minder waar voor onze Belgische atleten 
tijdens de Olympische Spelen in Tokio. We laten dan 
ook maar al te graag onze nationale hockeytrots aan 
het woord. Arthur De Sloover en Tom Boon vertellen 
over hun ervaringen in Tokio, en het soms harde leven  
van een topatleet. 

2021 schiep ook klaarheid inzake fiscaliteit, en we 
gaan hier dus graag even op in. Wij vertellen u 
eindelijk wat 2022 en later zal brengen, alsook wat de 
mogelijke impact zal zijn op uw wagenpark of leasing. 
Bovendien heeft dit ook een impact op het plaatsen 
van laadpalen en andere infrastructuur.

Dat milieu & energie nog meer centraal zullen staan dit 
jaar is zeker en vast duidelijk. U kunt het bijvoorbeeld 
zien in alle wagens die gelanceerd worden in de 
kantlijn van het geannuleerde autosalon. De focus ligt 
sterk op hybride en elektrisch.

Bovendien zijn het uitdagende tijden voor bedrijven 
als Consultes die adviseren inzake milieu, energie 
en preventie. Pascal Herman, CEO, legt even uit 
waarom deze items centraal moeten staan in uw 
bedrijf, en waarom voor hem zijn medewerkers het 
belangrijkste zijn.

We wensen u veel leesplezier,

Lease is More. 

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

Guy Hannosette

Commercieel Directeur

VANCIA CAR LEASE MAGAZINE #9 12.2021



16

12

19

6 Fiscali-tijd 
De nieuwe fi scaliteit in vogelvlucht

7 Coverstory 
Red Lions Arthur De Sloover  
en Tom Boon: 

“Vol voor tweede goud in Parijs”

12 Tête-à-tête met Guy
Pascal Herman – CEO Consultes

“Een van onze klanten is 
Tomorrowland, maar dat is een 
specialleke”

16 De collega’s
Christophe Vandecasteele:

“40 jaar know how 
die wij gratis delen met onze klanten”

19 Auto
Automarkt nog nooit zo elektrisch: 
deze wagens komen uit in 2022

23 Kerekewere

Vancia Car Lease
President Kennedypark 23a 
B-8500 Kortrijk
+32 56 34 57 81
info@vanciacarlease.com
vanciacarlease.com
© Vancia Car Lease 2022
Verantwoordelijke uitgever
Guy hannosette 

Realisatie
Eff ective Media
02 467 61 61
eff ectivemedia.be

Publiciteit
Nancy Gryson 
02 467 61 57

Disclaimer
 Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer: De persoonsgegevens worden doorgegeven 
aan en opgenomen in een bestand van Vancia Car Lease met maatschappelijke zetel te President 
Kennedypark 23a te 8500 Kortrijk, de verantwoordelijke voor de verwerking. De persoonsgegevens 
worden door Vancia Car Lease gebruikt met het oog op het beheren van precontractuele en contrac-
tuele relaties, preventie van misbruik en onregelmatigheden, de opmaak van statistieken en testen, het 
verlenen van bijstand aan en het informeren van bestuurders en het verrichten van tevredenheidsonder-
zoeken onder bestuurders. De persoonsgegevens kunnen aan derden worden meegedeeld die in een 
contractuele verhouding staan met Vancia Car Lease, met inbegrip van leveranciers en onderaannemers 
van Vancia Car Lease. U heeft het recht toegang te vragen tot en verbetering te vragen van uw per-
soonsgegevens door schriftelijke contactname met Vancia Car Lease op bovenstaand adres en / of het 
emailadres info@vanciacarlease.com.

Colofon



Bij MG geloven we dat iedereen het recht heeft om elektrisch te rijden. Wat uw mobiliteitsbehoeften en gewoonten ook 
zijn, wij hebben de juiste auto voor u. De gloednieuwe MG ZS EV is betaalbaar, met een nieuw design, een verbeterde 
autonomie en meer connectiviteit. De nieuwe MG5 biedt meer dan voldoende ruimte, en is ‘s werelds eerste 100% elektrische 
stationwagon. De MG Marvel R Electric combineert ultiem design met rijplezier en intelligentie. En met onze MG EHS  
Plug-in Hybrid vermindert u de CO2-uitstoot en geniet u van een maximaal rijbereik. Maak uw keuze en sluit u aan bij de  
“MG Electric Familiy”. Ontdek uw elektrische toekomst op www.mgmotor.be 

(1) MG Marvel R, MG ZS EV, MG5 (2) MG EHS. 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 specificaties, kleuren en materialen. 
WLTP: Contacteer uw Brandstore voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

0 L / 100 km. 0 G / KM CO2 (WLTP)
(1)

1.8 L/ 100km. 43 G/ KM CO2 (WLTP)
(2)

Breid uw elektrisch 
wagenpark uit met MG.

Ontdek de  
MG Electric  
Family

mgmotor.be→ 

MG AnnonceMore.indd   2MG AnnonceMore.indd   2 14/12/21   16:4514/12/21   16:45



De nieuwe fiscaliteit  
in vogelvlucht

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

I
n november heeft het parlement ingestemd met de nieuwe fiscaliteit om de 
vloten van ondernemingen te elektrificeren. Er wordt veel gesproken over 
2026, maar in werkelijkheid begint het al in 2023. Dit zijn de belangrijkste 
stappen van deze nieuwe regelgeving.

1. VAA en CO2-bijdrage

De wijze waarop het voordeel in na-
tura (VAA) wordt berekend, blijft on-
gewijzigd. Met een referentie-CO2-co-
efficiënt die elk jaar naar beneden 
wordt bijgesteld - met het oog op de 
versnelde vergroening van het wa-
genpark - zal het VAA steeds hoger 
liggen voor auto’s die CO2 uitstoten. 
Het zal stabiel blijven voor auto’s die 
geen CO2 uitstoten.
De CO2-bijdrage (ten laste van de 
werkgever) zal aanzienlijk stijgen - tot 
meer dan 500% - voor auto’s die nog 
steeds CO2 uitstoten. Voor elektrische 
en waterstofmodellen zal de stijging 
beperkt blijven tot 50%.

2. De grote mijlpalen
• Nul-emissieauto’s (d.w.z. elektri-

sche en waterstofauto’s) blijven 
in aanmerking komen voor 100% 
aftrekbaarheid en een voordelig 
VAA, zolang zij vóór 1 januari 2027 
worden besteld (op basis van een 
leasecontract of bestelbon). Na 
deze datum zal de aftrekbaarheid 
geleidelijk afnemen tot 67,5% op  
1 januari 2031. In ieder geval zullen 
voor bestellingen die na 1 januari 
2026 worden geplaatst, alleen nog 
auto’s met nulemissie aftrekbaar 
zijn.

• Niet emissievrije voertuigen die 
vóór 1 juli 2023 worden besteld, 
behouden tot het einde van het 
contract de huidige fiscale regeling. 
Naast batterij elektrische auto’s of 
auto’s op waterstof zullen plug-in 
hybrides dus blijven genieten van 
een (bijna) maximale aftrekbaar-
heid en een zeer gunstig VAA.

• Plug-in hybrides die vanaf 1 juli 
2023 worden besteld, blijven 
100% aftrekbaar tot en met 2024. 
Vanaf 2025 daalt hun aftrekbaar-
heid met 25% per jaar tot nul in 
2028.

• Alle andere motoren (diesel, ben-
zine, CNG, zelfopladende hybriden, 
enz.) die vanaf 1 juli 2023 worden 
besteld, zullen vanaf 2025 niet 
meer aftrekbaar zijn.

3. Laadpalen
• Thuis. Installeert u op eigen kosten 

(als particulier) een thuislaadsta-
tion? Onder deze voorwaarden 
kunt u een belastingvermindering 
krijgen:
 › Intelligent en beheersbaar laad-

station: de laadtijd en -capaciteit 
moeten stuurbaar zijn.

 › Maximumbedrag van 1.500 
euro per oplaadpunt en per 
belastingplichtige.

 › 45% belastingvermindering van  
1 september 2021 tot 31 decem-
ber 2022, 30% in 2023 en 15% 
van 1 januari 2024 tot 31 augus-
tus 2024.

 › Installatie op het thuisadres van 
de belastingplichtige.

 › Groene stroom.
• Op kantoor. Bedrijven kunnen 

genieten van een verhoogde 
kostenaftrek voor de installatie 
van oplaadstations. Dit zijn de 
voorwaarden:
 › Laadstations die ten minste 

tijdens de openings- en/of  
sluitingstijden van het bedrijf vrij 
toegankelijk zijn voor derden.

 › Verificatie van de locatie en be-
schikbaarheid van de oplaadsta-
tions door kennisgeving aan de 
FOD Financiën en door een ver-
melding op de eafo.eu website.

 › Intelligente en stuurbare laad- 
palen.

 › 200% aftrekbaarheid van de 
kosten van 1 september 2021 tot 
en met 31 december 2022 en 
150% van 1 januari 2023 tot en 
met 31 augustus 2024.



Vol voor 
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D
e ene wordt in januari 32 en is al meer dan 
een decennium een van de gezichten van 
de nationale hockeyploeg, de andere is  
24 en sloot pas net na de Olympische 

Spelen in Rio aan bij de Red Lions, maar beiden 
schreven ze mee aan de meest succesvolle 
pagina’s in de Belgische hockeygeschiedenis, met 
een Europese- en een Wereldtitel, maar vooral 
die gouden medaille op de Olympische Spelen 
afgelopen zomer in Tokio en de benoeming 
tot ploeg van het jaar 2021 op het sportgala 
eind december. We spreken begin december af 
met Tom Boon en Arthur De Sloover, zowat de 
enige rustige periode voor een hockeyspeler.  
Tom vertrekt later die week op vakantie, terwijl 
Arthur, student TEW, zijn examens voorbereidt, 
maar voor more wilden beide gouden medaille-
winnaars wel even tijd maken.

C O V E R S T O R Y 

Red Lions Arthur De Sloover 
en Tom Boon



Arthur De Sloover en Tom Boon heb-
ben allebei hockey met de paplepel 
binnengekregen. “Mijn papa speelt 
sinds zijn 18e hockey, mijn mama zelfs 
al van bij de jeugd en ook mijn opa 
heeft de sport nog beoefend, het is 
met andere woorden echt een fami-
liesport bij ons”, vertelt Arthur ons. 

“Mijn ouders zeiden vaak dat ik met 
een hockeybal in mijn buik geboren 
ben, hockey is er altijd geweest. Ik ben 
dan ook vroeg begonnen, op 4-jarige 
leeftijd. Daarnaast heb ik nog even 
gevoetbald en getennist, maar hockey 
stond altijd op de eerste plaats.”
Het is dan ook bij de lokale club, St. 
Georges in Kortrijk, dat Arthur voor 
het eerst de stick opneemt. “Een heel 
familiale club”, herinnert hij zich. “Mijn 
ouders gingen daar elke vrijdag na 
mijn training iets drinken, waardoor 
ik ook lang bleef: ravotten met mijn 
vrienden, kampen bouwen in de bos-
sen, … ik heb het grootste deel van 
mijn jeugd in die club doorgebracht.”

Hockeyfamilie
Bij Tom Boon horen we een gelijk-
aardig verhaal. Langs moederskant 
speelde bijna heel de familie hockey. 
Zijn nonkel, Marc Coudron, beoefen-
de de sport meer dan twintig jaar en 
is nu al 15 jaar bondsvoorzitter. En er 
is natuurlijk oudere zus Jill Boon, die 
tot voor kort voor de nationale ploeg 
uitkwam. “Ik bracht dan ook het me-
rendeel van mijn weekends door op 
een hockeyterrein. Even heb ik nog 
geprobeerd om profvoetballer te 
worden, maar dat is nooit gelukt. Voor 
hockey had ik gelukkig wel genoeg 
talent”, lacht hij.

En wat voor een talent. “Tom heeft 
een neus voor goals”, vertelt Arthur. 

“Hij is al jaren een van de strafcorner-
specialisten van België, maar ook in 
de cirkel is hij razend efficiënt. In de 
eerste helft van het seizoen scoorde 
hij al 27 keer.”

Voor Tom Boon is Arthur De Sloover 
dan weer de stille kracht van de ploeg: 

“Hij zorgt voor zekerheid in de verde-
diging, vooral in één tegen één situa-
ties, maar is ook goed met de bal aan 
de stick, om zo voor de opbouw van 
achteruit te verzorgen. We spreken 
veel over die andere Arthur in de ver-
dediging, Arthur Van Doren, die een 
van de beste spelers ter wereld is (hij 
werd in 2017 en 2018 zelfs verkozen tot 
beste hockeyspeler ter wereld, red.), 
maar ook deze Arthur kan een grote 
carrière uitbouwen, zeker omdat hij 
nog altijd jong is.”

Shoot-out in de finale
Jong, maar al wel met een gouden 
Olympische medaille op de schouw. 
Meer nog, in de allesbeslissende 
shoot-outs tijdens de finale was 
Arthur De Sloover een van de spelers 
die scoorde. Ook Tom Boon mocht 
een gouden plak toevoegen aan zijn 
verzameling, naast het zilver dat hij 
met de Lions in Rio won. Hij maakt 
de vergelijking tussen 2016 en 2021. 

“Het verschil tussen beide Spelen was 
eigenlijk vrij groot”, vertelt de aanval-
ler. “In Rio mikten we op een podi-
umplaats, maar niet noodzakelijk de 
eerste. Al waren we achteraf gezien 
wel teleurgesteld dat we het goud net 
misten. In Tokio was het enkel die eer-
ste plaats die telde.”

“Daarnaast was in Tokio die typische 
Olympische sfeer van nieuwe culturen 
en mensen leren kennen wat weg door 

de covidmaatregelen. Maar anderzijds 
was dat ook wel goed voor ons, omdat 
de focus daardoor alleen op het hoc-
key lag”, gaat Tom verder.

Arthur vult aan: “Hetzelfde geldt voor 
spelen zonder publiek. Je speelt na-
tuurlijk liever met volle tribunes, maar 
je hebt van die ploegen die opleven 
wanneer het publiek achter hen staat. 
Doordat er geen toeschouwers waren, 
viel die factor weg en konden we puur 
op hockeykwaliteit spelen, wat uitein-
delijk tot die gouden medaille heeft 
geleid.”

C O V E R S T O R Y 
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Tom Boon : “Om progressie te kunnen maken, hebben 
we een open werksfeer, zowel op als naast het terrein. 
We trainen zo hard we kunnen op het veld en daarnaast 
kunnen we in alle openheid met elkaar spreken, elkaar 
opmerkingen geven om beter te worden en deze ook 
van anderen accepteren.»



Overwinningsfeest
Na de gewonnen finale een over-
winningsfeest waar de gniffelende 
Lions ons niet veel details over willen 
geven, behalve dat het zich afspeel-
de in het Olympisch dorp en niet in 
centrum Tokio door de covidmaat-
regelen. “Enerzijds spijtig, anderzijds 
mooi omdat we dan allemaal samen 
konden vieren. Als iedereen naar de 
stad trekt, geraak je elkaar sneller 
kwijt en valt de groep uit elkaar, dat 
was nu niet het geval.”

Dat bevestigt ook Arthur, die één her-
innering aan het feest levendig naar 
boven haalt: “We zaten allemaal in een 
kring toen een liedje werd afgespeeld 
dat over ons Olympisch parcours ging. 
Toen zag ik een aantal jongens wel 
echt emotioneel worden.” Het spreekt 
voor de ploeggeest bij de Lions, die de 
voorbije jaren een ware overwinnings-
cultuur hebben opgebouwd. Goede 
vrienden naast het terrein, maar ook 
hard tegen elkaar als het nodig is. 

“Om progressie te kunnen maken, 
hebben we een open werksfeer, 
zowel op als naast het terrein. We 
trainen zo hard we kunnen op het 
veld en daarnaast kunnen we in alle 
openheid met elkaar spreken, elkaar 
opmerkingen geven om beter te 
worden en deze ook van anderen 
accepteren. We zijn heel eerlijk tegen 
elkaar omdat we de sterkst mogelijke 
ploeg willen zijn”, legt Tom Boon uit. 

“Dat kan voor de buitenwereld  hard 
overkomen, maar voor ons is het ei-
genlijk gewoon eerlijk zijn. Zo maak 
je vooruitgang. Ik hou ook wel van 
die interne competitie bij ons, die het 
beste in elke speler naar boven haalt.”

Circle of trust
Arthur pikt meteen in. “Die open cul-
tuur is ook gelieerd aan de Circle of 
Trust die we voor de Spelen hebben 
gecreëerd, misschien moet jij dat uit-
leggen, Tom?”

Hockey in 
West-Vlaanderen
Daar waar de ploeg van onze 
nationale basketbaldames de 
Belgian Cats hoofdzakelijk 
uit West-Vlaamse speelsters 
bestaat, is het aandeel West-
Vlamingen bij de Red Lions een 
stuk lager. Meer nog, Arthur De 
Sloover is de enige in de huidige 
selectie.

“Tot voor kort was hockey voor-
al een sport die in Antwerpen, 
Brussel en Waals-Brabant werd 
gespeeld”, weet Tom Boon. “Nu 
de populariteit van het hockey 
groeit, zie je echter overal clubs 
verschijnen, van Oostende tot 
Aarlen. Heel wat ploegen heb-
ben zelfs een ledenstop moeten 
doorvoeren omdat er gewoon 
niet genoeg terreinen zijn.”

Aantal clubs verdubbeld
Dat ziet ook Arthur De Sloover, 
een Kortrijkzaan die zelf tot zijn 
17e bij de lokale club St. Georges 
speelde, maar nadien naar de 
provincie Antwerpen trok om 
voor Beerschot uit te komen. 
“Toen ikzelf hockey begon te 
spelen, waren er maar vijf of zes 
clubs in West-Vlaanderen, maar 
vandaag is dat aantal minstens 
verdubbeld. En hoe meer spelers, 
hoe meer kans dat er een paar 
doorgroeien tot bij de nationale 
ploeg. Ik zie de toekomst dus 
zeker rooskleurig in. Ik vind het 
alvast een mooie en faire sport 
die voor een breed publiek toe-
gankelijk is.”

C O V E R S T O R Y 
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Arthur De Sloover : 
“We zijn allemaal heel verschillend, maar we hebben 
hetzelfde doel: wereldkampioen of olympisch 
kampioen worden. En dat zorgt ervoor dat we onze 
ego’s opzij kunnen zetten.”



“Wel, dat is eigenlijk een soort mentale 
workshop die we deden. In de circle 
of trust geef je je eigenlijk bloot voor 
je ploegmaats door te vertellen waar 
je het moeilijk mee hebt. Juist door er 
met hen over te praten, komen daar 
heel positieve dingen uit, want je leert 
beter omgaan met feedback krijgen 
én geven. We weten nu hoe iedereen 
werkt binnen de ploeg, zodat je jezelf 
en als groep aan kan aanpassen. We 
zitten met een groep van 23 spelers, 
tussen 19 en 35 jaar oud, elk met hun 
eigen ervaringen. Die moet je elk op 
hun eigen manier behandelen.”

“We zijn allemaal heel verschillend, 
maar we hebben hetzelfde doel: we-
reldkampioen of olympisch kampi-
oen worden. En dat zorgt ervoor dat 
we onze ego’s opzij kunnen zetten. 
Dat is een van onze sterktes”, vult 
Arthur aan.

Verlengen in Parijs
Daarnaast komen de hockeyers 
ook vaak samen, wat de onderlinge 
banden alleen maar versterkt. Daar 
waar voetballers af en toe voor een 
week verzamelen bij de nationale 

ploeg, trainen de Lions veel vaker 
samen. “Wij spelen echt in functie 
van die nationale ploeg, soms trainen 
we zelfs in het begin van de week bij 
Lions en nadien één of twee keer in 
clubverband, om tijdens het weekend 
een competitiewedstrijd te spelen. 
Daarvoor heb je ook steun van je club 
nodig. En moet je natuurlijk karakter 
tonen, want je kan tijdens je wedstrijd 
niet zeggen dat je moe bent van die 
trainingen bij de nationale ploeg.”

Er is met andere woorden een high 
performance cultuur ontwikkeld 
waarmee de Belgen het verschil ma-
ken met de concurrentie. Met Arthur 
De Sloover en nog enkele anderen 
beschikken we dan ook over voldoen-
de goede spelers die nog lange tijd 
het mooie weer kunnen maken bij de 
nationale ploeg. En eens de generatie 
Boon stopt, staan er veel jonge ta-
lenten klaar om de lege plaatsen in te 
nemen. Al lijkt dat nog niet morgen te 
gebeuren, want we horen meermaals 
tijdens het interview: “we hebben een 
unieke kans om onze Olympische titel 
te verlengen in Parijs!”

C O V E R S T O R Y 

Hockey en auto’s: 
zoals de  
voetballers?

Wanneer de Rode Duivels samen- 
komen, wordt op de parking niet 
alleen naar de voetballers ge-
keken, maar ook naar de auto’s 
waarmee ze aankomen. Is dat ook 
zo bij de hockeyers? Niet echt, lijkt 
op het eerste zicht.

“Het is niet zo dat ik geregeld  
autonieuws lees”, bekent Arthur 
De Sloover. “Maar een goeie wa-
gen is wel belangrijk, ik leg veel  
kilometers af naar mijn club of 
voor de nationale ploeg. Gelukkig 
word ik daarvoor gesponsord 
door MC Motors in Mechelen.”

Racen op circuit
Ook Tom Boon wordt gespon-
sord, meer bepaald door BMW 
Jean-Michel Martin. “Ik ben ook 
niet echt autofan, maar kan ze 
wel appreciëren”, vertelt hij. “Het 
is ook leuk dat ik van de garage af 
en toe nieuwe wagens mag testen, 
zoals onlangs de BMW iX. Of een 
dag op circuit rijden, dat was ook 
een heel fijne ervaring.”

“Dat heb ik ook eens mogen 
doen, met ploegsponsor Audi, 
een zeer leuke ervaring”, valt 
Arthur bij. De voordelen van een 
hockey-international.
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“Een van onze klanten is Tomorrowland, 
maar dat is een specialleke”

T Ê T E - À - T Ê T E  M E T  G U Y

C
onsultes is een KMO en familiebedrijf gespecialiseerd in advies 
rond milieu, preventie en energie. Guy Hannosette ging aan tafel 
met CEO Pascal Herman, een gedreven man die de waarden van 
zijn bedrijf vertaalt naar een consequente filosofie doorheen alle 

gelederen. En met duurzaamheid als een van de kernwaarden, hoort daar 
vanzelfsprekend een vloot bij die toekomstgericht is!
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Interview met Pascal Herman – CEO Consultes

“Ik ken concurrenten die nog 
met diesels rijden. Dat is bij ons 
ondenkbaar. Al in 2012 heb ik 
samengezeten met Guy om 
te zien wat de best mogelijke 
optie was om een duurzame 
vloot te hebben.”



Consultes is een relatief jong bedrijf 
opgericht in 2007 door Griet Buyck, 
de echtgenote van Pascal Herman. 
Initieel lag de focus op advies rond 
milieu maar al snel bleek dat op 
de werkvloer milieu en preventie 
communicerende vaten waren. Een 
opportuniteit die al in 2011 leidde tot 
een extra expertise rond preventie. 
Recenter kwam daar consulting 
rond energie bij, een logische stap 
in een veranderende maatschappij 
waarbij klimaat en duurzaamheid een 
prioriteit zijn in zowat alle produc-
tiebedrijven. Consultes heeft kanto-
ren in Antwerpen, Gent en Kortrijk 
(het hoofdkwartier). In totaal telt 
Consultes vandaag een 30-tal mede-
werkers en de groei is constant, want 
er wordt continu aangewerfd. 

Technisch geschoolde mensen
“De mensen die bij ons werken, zijn 
technisch geschoolde mensen. In 
onze sector is dat belangrijk omdat 
95% van onze klanten productie-
bedrijven zijn en we dus een meer-
waarde kunnen bieden met die pro-
fielen. Die link met de mensen op de 
werkvloer is voor ons essentieel. We 
recruteren specifiek mensen met een 
dergelijke opleiding of trekken ze aan 
uit de proces- en productie-industrie”, 
steekt Pascal Herman van wal. 
De opdrachten die Consultes uitvoert 
zijn breed maar soms ook specialis-
tisch. Zo wordt bijvoorbeeld de rol van 
externe milieucoördinator ingevuld 
voor grote productiebedrijven maar 
kunnen ook omgevingsvergunnin-
gen aangevraagd worden om te vol-
doen aan de geldende regelgeving. 
Consultes behartigt het luik milieu ter-
wijl de architect het luik stedenbouw 
voor zijn rekening neemt. Gaat het 

om projecten rond verduurzaming 
van een productieproces, dan wordt 
het weer heel specialistisch en soms 
technisch. 
Bij die klanten ook Tomorrowland, wat 
toch een verrassende naam is. Pascal 
Herman: “Tomorrowland is een spe-
cialleke. Wij hebben een consultant 
aangeworven en achteraf bleek dat 
Tomorrowland een van zijn klanten 
was. Zo zijn ze klant bij ons geworden 
en sindsdien werken wij voor hen. Een 
atypische klant voor ons, maar wel 
heel leuk om bij dergelijk groot event 
betrokken te zijn. Onze rol binnen de 
organisatie van het festival focust 
vooral het bekomen van de juiste mi-
lieuvergunningen en tijdens de week-
ends zelf zit er iemand van ons in de 
taskforce van de organisatie. We doen 
alles rond geluidsproblematiek, brand- 
en explosiegevaar, etc.”

Een luisterend oor
Pascal Herman is iemand die veel of-
ficieel maar ook “onofficieel” met zijn 
medewerkers praat. Hij koestert dan 
ook zijn human capital: “Voor mij zijn 
zij de grootste prioriteit. Wat zijn hun 
interesses? Hoe zien zij zichzelf evolu-
eren binnen het bedrijf? Wat zijn hun 
ambities? Kunnen ze de werkdruk 
nog aan? We zitten nu in een periode 
dat het zo druk is dat ik zelfs offertes 
weiger omdat het haalbaar moet 
blijven. Ik hou met andere woorden 
graag de vinger aan de pols. We doen 
er ook alles aan om ze te omkaderen 
met een aangename en rustige werk-
omgeving. Ook het financiële plaatje 
is natuurlijk belangrijk wanneer je 
profielen hebt die gegeerd zijn op de 
arbeidsmarkt. Bij mij moeten mede-
werkers niet zelf opslag vragen. Ik be-
kijk dat periodiek en doe dan zelf een 

voorstel dat marktconform is. Sinds 
we gestart zijn, is er nog geen enkele 
van mijn consultants vertrokken naar 
de concurrentie. Dat betekent dat ze 
hier graag werken. En tevreden werk-
nemers zijn ook goede werknemers.”

Kruisbestuiving
Consultes is van oorsprong een 
West-Vlaams bedrijf en zoals we 
allemaal weten, is pragmatisme en 
een no nonsense aanpak een typisch 
kenmerk van ondernemers uit die 
regio. Iets wat we zeker herkennen bij 
Pascal Herman.

“Onze sterke groei danken we ener-
zijds aan onze expertise maar zeker 
ook aan het herkennen van opportu-
niteiten. Toen we indertijd gestart zijn 
als milieuconsultants, merkten we dat 
dit nauw gelinkt was aan energie. Het 
zijn eigenlijk communicerende vaten. 
En een belangrijke factor binnen dat 
verhaal is de kost. Energie is geld. Wij 
spelen dus niet alleen een rol in het 
verduurzamen van processen maar 
evenzeer in het terugdringen van de 
kost voor onze klanten. Eens je op de 
werkvloer komt, merk je dat bepaalde 
departementen, zoals bijvoorbeeld 

T Ê T E - À - T Ê T E  M E T  G U Y
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“Tomorrowland  
is een specialleke.  

Wij hebben 
een consultant 

aangeworven die daar 
kind aan huis was.  

Zo zijn ze klant 
geworden en sindsdien 
werken wij voor hen.”



preventie, ergens gestald worden 
bij de technische dienst of de dienst 
onderhoud. Wat in se niet hun initiële 
expertise is. Doordat veel materies 
aan elkaar gelinkt zijn, ontstaan er 
opportuniteiten voor ons waarbij wij 
een echte meerwaarde betekenen 
voor onze klanten. Bovendien leren 
we constant bij en weten we door 
onze directe communicatielijnen 
wat de best practices zijn die ook 
nuttig kunnen zijn bij onze andere 
klanten. Het is eigenlijk een constante 
kruisbestuiving.”

Consequent, 
ook in wagenparkbeheer
Consultes is een bedrijf dat een 
strikte filosofie heeft qua normen 
en waarden, die doorheen heel de 
onderneming worden doorgetrok-
ken. Duurzaamheid is er een van 
en dat vertaalt zich ook naar een 

consequent wagenparkbeheer.
Pascal Herman: “Ik ken concurrenten 
die nog met diesels rijden. Dat is bij 
ons ondenkbaar. Al in 2012 heb ik sa-
mengezeten met Guy om te zien wat 
de best mogelijke optie was om een 
duurzame vloot te hebben waarvan 
de kosten niet de pan uitswingden. 
Tegen een beperkte meerkost bleek 
dat toen hybride te zijn. Maar we zijn 
nog een stapje verder gegaan. We 
hebben een systeem ontwikkeld 
waarbij de CO2-uitstoot gemonitord 
werd op basis van verbruiksgegevens 
en kilometers. We vergeleken dat met 
de historiek van de jaren daarvoor en 
hebben toen een target gezet voor 
een jaarlijkse CO2-vermindering met 
onze hybride vloot. Die winst werd per 
werknemer omgezet naar een bonus. 
Je kan dus ook op een ludieke ma-
nier mensen motiveren, wat volgens 
mij altijd een betere optie is dan een 

belerend vingertje.”
Vanaf 2017 werd de volgende stap 
gezet. Toen viel de keuze op CNG en 
plug-in hybrides. CNG was geen on-
verdeeld succes. Te weinig modellen 
op de markt en ook een tankinfra-
structuur die achterwege bleef, waren 
factoren die ervoor zorgden dat die 
wagens uit het wagenpark verdwenen. 

Pascal Herman: “Sindsdien zetten 
we vol in op plug-in hybrides. Vanaf 
2017 zijn we ook nauwer gaan sa-
menwerken met Vancia Car Lease 
rond TCO en fiscaliteit. Een van de 
voordelen van  is de persoonlijke ser-
vice. Je merkt aan alles dat klanten 
geen nummers zijn. Dat persoonlijk 
contact vind ik heel belangrijk, het is 
een principe dat we zelf doortrekken 
in onze business. Ondertussen kijken 
we samen met Vancia Car Lease naar 
de volgende stap en die zal vanzelf-
sprekend elektrisch zijn. Ook daar is 
omkadering van onze medewerkers 
belangrijk. We installeren nu al laad-
palen bij hen thuis met een tussentel-
ler voor de afrekening.”
De keuze voor een elektrisch wagen-
park wordt volgens Pascal Herman 
wel nog een denkoefening: “Gelukkig 
komen er steeds meer EV’s met een 
autonomie van 300 à 400 km op de 

Consultes in het kort 

• Opgericht in 2007
• Activiteit: consulting in energie, 

milieu en preventie
• Hoofdkantoor in Kortrijk, andere 

vestigingen in Gent en Antwerpen
• 30 werknemers
• Geleasde vloot van 20 voertuigen 

bij Vancia Car Lease

T Ê T E - À - T Ê T E  M E T  G U Y
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“Vanaf 2017 zijn we nauwer gaan samenwerken met  
Vancia Car Lease rond TCO en fiscaliteit. Een van de 
voordelen van  is de persoonlijke service. Je merkt 
aan alles dat klanten geen nummers zijn.”
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markt, wat toch wel een must is voor 
onze medewerkers die veel op ver-
plaatsing werken. Wat ik wel nog een 
beetje mis, is meer modellen in het 
middensegment. Ik kijk er dus naar uit 
wat er de volgende maanden en jaren 
op de markt komt. Ik ben de oefening 
voor mezelf aan het maken, maar ik 
ben er nog niet uit voor welk model 
ik ga. Ik ben sowieso iemand die zich 
niet vastpint op een model of merk. 
Mijn voorkeur gaat naar merken 
die technologisch vooruitstrevend 
zijn en die een goede prijs-kwaliteit 
verhouding hebben. Ieder jaar kijk ik 
welke voertuigen er vervangen moe-
ten worden. De inbreng van Vancia 
Car Lease is daarbij belangrijk. Zij 
weten best hoe onze noden moeten 
ingevuld worden.”

Guy Hannosette pikt in: “We weten 
dat we richting elektrisch gaan maar 
vandaag is de markt nog niet matuur. 
Je ziet bij sommige merken nu al forse 
prijsdalingen maar die daling zal zich 
de komende jaren nog verder door-
zetten. Wij volgen die evolutie op de 
voet. Want een klant zoals Consultes 
wil vandaag beslissingen nemen en 
dan is het aan ons om hen de best 
mogelijke deal voor te leggen.”

Triatleet
Ondanks zijn drukke job, heeft Pascal 
Herman ook nog tijd voor een hobby. 
Alhoewel, triatlon is eerder topsport dan 
een hobby. Dat vraagt om een uitleg!
Pascal Herman: “Ik doe al 10 jaar 
kwart triatlons en sinds twee jaar ben 
ik overgeschakeld op halve. Jammer 
genoeg is corona toen gekomen. 
Maar ik ben twee jaar blijven trainen 
en heb enkele weken terug deel-
genomen aan de Iron Man 70.3 van 
Barcelona. Ik heb me ingeschreven 

met een klein hartje maar het was 
een onvergetelijke belevenis. Een 
moment in mijn leven dat ik koester. 
Vroeger heb ik ook nog gevoetbald, 
sportief ben ik dus altijd wel geweest. 
De laatste weken training in de aan-
loop naar Barcelona waren wel pittig. 
16 uur trainen in combinatie met een 
professioneel leven is niet evident. 
Maar – en ik zeg dat ook altijd tegen 
medewerkers en collega-onderne-
mers - wanneer je voor jezelf een 
doel stelt dat haalbaar is, kan je heel 
veel. Ik trek die filosofie ook door 
bij Consultes. Zo organiseerden we 
onlangs een low impact week. In het 
kader van duurzaamheid acties doen. 
Dit jaar zet ik zwaar in op drie pijlers 
die een grote invloed hebben op het 
algemeen welzijn: eten, bewegen en 
slapen. Het heeft mij verbaasd hoe-
veel van mijn medewerkers slecht 
slapen. Dus heb ik een slaapcoach 

ingehuurd. In veel bedrijven wordt 
het algemeen welzijn van de mede-
werkers verwaarloosd. Ik probeer 
daar op mijn eigen manier toch het 
verschil te maken.”

T Ê T E - À - T Ê T E  M E T  G U Y

Zo werd Consultes klant 
Bij Vancia Car Lease  gaan ze er prat op dat ze geen prospectie doen … 
omdat het niet nodig is. Mond-aan-mond reclame is nog steeds het sterke 
punt van de leasemaatschappij. Dat levert leuke anekdotes op. Zo ook bij 
Consultes.
Pascal Herman: “Het is eigenlijk eenvoudig: familie! (lacht). Mijn vrouw 
Griet Buyck is familie van Noël Vandecasteele en bovendien is hij nog eens 
onze achterbuur. Helemaal in het begin hadden we geen geld om een auto 
te kopen en Noël heeft ons toen een interessant financieel voorstel gedaan 
voor een eerste auto. Zo is het allemaal begonnen. Sindsdien hebben 
we altijd samengewerkt met. We voelden meteen dat er vertrouwen en 
respect was en dat is belangrijk voor ons. Als bedrijf heb je een bepaald 
DNA en je wil graag dat je leveranciers daar in passen. Dat is zeker het 
geval met Vancia Car Lease . Commercieel gezien was dat ook slim van 
Noël. Hij zal gedacht hebben: die gaan flink groeien, dit kan een mooie 
klant worden (lacht).”
Guy Hannosette: “Het doet mij plezier om dat te horen. Wij zien onszelf niet 
als verkopers van auto’s maar als een leverancier van diensten. Dat klanten 
dat waarderen, maakt deel uit van onze dagelijkse drive.”

“Ik doe al 10 jaar kwart triatlons en sinds twee jaar 
ben ik overgeschakeld op halve. Jammer genoeg 
is corona toen gekomen. Maar ik ben twee jaar 
blijven trainen en heb enkele weken terug deelge-
nomen aan de halve triatlon van Barcelona.”



Christophe Vandecasteele is de zoon 
van Noël Vandecasteele, samen met 
zijn broer Bernard stond deze laatste 
aan de wieg van Vancia Car Lease. 
Het leasebedrijf ontstond als spin-off 
van garage Peugeot Vandecasteele 
te Kortrijk. Ondertussen is 
Vandecasteele een grote groep met 
meerdere merken en vestigingen, 
zoals Peugeot, DS, Citroën, Opel, Fiat 
en Abarth. Een groei die de afgelopen 

decennia gerealiseerd werd onder 
het management van Christophe 
Vandecasteele samen met zijn nicht 
Nathalie (de dochter van Bernard 
Vandecasteele).
Hoewel Noël Vandecasteele nog 
steeds actief is bij Vancia Car Lease, 
kijkt de familieonderneming van-
zelfsprekend naar de toekomst. En 
daarom komt Christophe nu in het 
management.

D E  C O L L E G A ’ S

C
hristophe Vandecasteele maakt voor-
taan deel uit van het management van 
Vancia Car Lease. Daarmee snijdt het 
familiebedrijf met thuisbasis in Kortrijk 

een nieuw hoofdstuk aan. Christophe is gepokt 
en gemazeld in de automobielbusiness en brengt 
dus de nodige know how mee. Zal hij ook nieuwe 
accenten leggen? We vroegen het hem zelf!

Christophe Vandecasteele

“40 jaar know how  
die wij gratis delen met onze klanten”

“Ik ben ervan overtuigd dat het wagenpark zal krimpen ten 
voordele van andere mobiliteitsoplossingen. Wij spelen daar op 
in met fietsleasing en onze nieuwe Hello Vélo shop in Kortrijk.”



Wanneer je de familienaam draagt, 
moet je je soms meer bewijzen dan 
iemand anders in het bedrijf. Was 
dat bij u ook het geval?
Christophe Vandecasteele: “Toen  
ik begon in 1991 bij Peugeot 
Vandecasteele was dat misschien het 
geval. Maar ondertussen niet meer. 
Iedereen in het bedrijf weet waar ik 
voor sta. We zijn nog steeds een echt 
familiebedrijf en dat betekent ook dat 
er open gecommuniceerd wordt. Ik 
pas perfect in die bedrijfscultuur.”

Wat zal uw taak zijn binnen het 
management?
Christophe Vandecasteele: “Momen-
teel help ik vooral bij operationele ta-
ken. Ik sta nog maar net aan het begin. 
Vooral kijken waar ik een meerwaarde 
kan betekenen voor het bedrijf en ook 
nog leren van het team dat dit al jaren 
heel goed doet. Je kan zeggen dat ik 
op dat vlak verwend wordt (lacht).”

Hoe zien de collega’s u?
Christophe Vandecasteele: “Oei, dat 
is een moeilijke. Misschien kan beter 
iemand anders daar op antwoorden. 
(lacht)”

Guy Hannosette: “Met veel plezier! 
(lacht) Christophe is graag gezien in 
het bedrijf. Een nieuwe frisse wind met 
veel goede en nieuwe ideeën. Het klikt 
ook met zowel de sales mensen als de 
technische mensen. Heel tof. Geestig, 
zeggen we in het West-Vlaams (lacht).”
Christophe Vandecasteele: “Wat voor 
mij ook heel plezant is: we kunnen hier 
ons ding doen. Het is ons bedrijf. Met 
ons team nemen we een beslissing. 
Het wordt gedragen en uitgevoerd 
zonder veel poespas.”

U komt in het management op een 
moment dat de automobiel- en 
leasingsector een echte revolutie 
doormaakt met de elektrificatie. 
Hoe kijkt u naar de volgende jaren? 
Christophe Vandecasteele: “Vancia 
is een atypische leasingmaatschappij. 
We zijn nog steeds een familiebedrijf 
met een persoonlijke service als pri-
oriteit. Het is net in tijden als deze dat 
wij het verschil kunnen maken. De 
klant moet vandaag keuzes maken 
waarbij heel veel factoren een rol 
spelen. Vanzelfsprekend de samen-
stelling van de vloot en de daaraan 
verbonden TCO en fiscaliteit. Maar in 
het elektrische verhaal is omkadering 
veel belangrijker dan bij auto’s met 
een verbrandingsmotor. Wij hebben 
binnen de onderneming 40 jaar know 
how die wij delen met onze klanten … 
en daarvoor moeten zij niet betalen. 
Consulting naar fleetmanagers toe 
is ondertussen een verdienmodel 
geworden. Dan hebben wij toch een 
andere insteek dan de grote leasing-
bedrijven. Wij vergelijken ons daar 
trouwens niet mee. Wij doen ons eigen 
ding en onze maatstaf is klantentevre-
denheid. En de aanpak werkt.”

Hoe bouwt u die expertise zelf uit?
Christophe Vandecasteele: “Wij 
volgen zelf opleidingen en nemen 
deel aan infosessies. Die zijn voor 
ons betalend maar wij delen die 
informatie graag met onze klanten. 
Vanzelfsprekend voor zover zij een be-
roep doen op onze diensten. Maar dat 
lijkt me niet meer dan normaal. Ik zie 
de huidige revolutie binnen onze sector 
vooral als een opportuniteit om het 
verschil te maken. De bedrijfswagen-
fiscaliteit wordt er niet eenvoudiger op. 
Onze klanten hebben iemand nodig die 

hen bij de hand neemt en hen helpt de 
juiste keuzes te maken. Dat is zeker het 
geval als het gaat om KMO’s. Die willen 
zich concentreren op hun kernactiviteit 
en willen vooral ontzorging als het gaat 
over hun vloot. Dat is ons sterk punt.”

Omkadering is ook belangrijk in het 
elektrische verhaal. Welke service 
biedt Vancia Car Lease op dat vlak?
Christophe Vandecasteele: “Wij bie-
den alles aan wat de klant nodig heeft. 
Laadkaarten, laadinfrastructuur thuis 
en op het werk. We werken daarvoor 
samen met een aantal partners, zoals 
Pluginvest, Powerdale en Smappee. 
En we brengen ook de TCO van een 
elektrische vloot in beeld. Dat is een 
heel ander verhaal dan een vloot met 
verbrandingsmotoren. Maar het gaat 
om essentiële informatie voor onze 
klanten. Zij willen natuurlijk ook dat 
hun elektrische wagens op de meest 
voordelige manier laden.”

Hoe reageren uw klanten op die 
elektrificatie? Enthousiast of toch 
meer omdat het niet anders kan? 
Christophe Vandecasteele: “Som-
mige zijn helemaal mee met de tran-
sitie, bij andere is het met iets minder 
enthousiasme. Maar bon, de switch is 
gemaakt, er is geen weg terug. En ik 
vind het een goede zaak. We kunnen 
niet bezig blijven zoals nu. Als onder-
neming – zeker in onze sector – heb 
je ook een maatschappelijke verant-
woordelijkheid. En persoonlijk wil ik 
daar een voortrekkersrol in spelen.”

Ik heb een paar jaar geleden uw 
vader Noël Vandecasteele geïnter-
viewd. Hij zij toen dat groei goed is, 
maar niet ten koste van alles. Ook 
uw filosofie?

D E  C O L L E G A ’ S
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Christophe Vandecasteele: “Ja, want 
eens je van groei een doel maakt, loop 
je het risico focus op de klant te ver-
liezen. Wij draaien dat om: focus op 
de klant en de groei komt vanzelf. En 
die groei is nog steeds sterk bij ons. In 
2020 – nota bene in volle crisis – groei-
den wij met 7% en in 2021 zal dat zelfs 
in de buurt van 17% komen. De vloot 
telt op vandaag 8.120 auto’s. We re-
aliseren die groei zonder prospectie. 
We hebben niet alleen veel klanten 
die al jaren bij ons zijn, maar door 
netwerking en mond-aan-mond re-
clame komen er nog ieder jaar bij. En 
we doen dat zonder een prijsbreker te 
zijn. Het is niet onze ambitie om op die 
manier zoveel mogelijk klanten bin-
nen te halen. Service en kwaliteit: dat 
is onze reputatie en de motor achter 
ons succes.”

Is de private lease business iets voor 
Vancia Car Lease?
Christophe Vandecasteele: “Nee, 
dat zou te arbeidsintensief zijn. Je 
moet voor iedere klant een dossier 
maken, je moet credit checks doen, 

… Bovendien komt je daarmee in het 
vaarwater van de merken die het zelf 
aanbieden. Wij zien daar eigenlijk 
geen verdienmodel in. We doen het 
onrechtstreeks wel via cafetariaplan-
nen, waarbij de bestuurder uiteindelijk 
een particulier is.”

Het probleem met de halfgeleiders 
treft de hele logistieke ketting met 
als gevolg vertragingen van de leve-
ringen van nieuwe auto’s. Hoe pakt 
Vancia Car Lease dat probleem aan?
Christophe Vandecasteele: “We 
hebben alles opgekocht wat we 
konden (lacht). Onze vloot van aan-
loopwagens en korte termijn verhuur 
via Vancia Car Lease is opgetrokken 
tot 600 voertuigen, terwijl dat voor 
de crisis 480 was. We geven daarbij 
wel de voorrang aan onze bestaande 
klanten. Daarnaast kunnen contracten 
verlengd worden. Momenteel houden 
we onze klanten dus nog altijd mobiel. 
Maar we geven ze natuurlijk de raad 
om meer te anticiperen en sneller te 
bestellen. Want ook wij hebben niet 
altijd zicht op leveringsdata. We han-
gen daarvoor – net zoals iedereen - af 
van de informatie die we krijgen van 
de fabrikanten.”

Leasingmaatschappijen worden 
steeds meer mobility providers. Wat 
is daar de ambitie van Vancia Car 
Lease?
Christophe Vandecasteele: “Ik ben 
ervan overtuigd dat het wagen-
park zal krimpen ten voordele van 

andere mobiliteitsoplossingen. Als 
we duurzaam willen ondernemen, 
gaan we steeds meer die richting 
uit. Medewerkers zullen dichter bij 
huis werken, zodat ze niet alle dagen 
enkele uren in de file moeten staan. 
Een tweede wagen zal ook minder 
aangekocht worden. In die context 
opent zich op natuurlijke wijze een 
nieuwe markt voor alternatieve mo-
biliteit. Wij bieden dat ook aan met 
operationele fietsleasing, we hebben 
er ondertussen een 100-tal in leasing. 
Onlangs hebben we in het gebouw 
van Peugeot Vandecasteele in Kortrijk 
onze bikeshop Hello Vélo geopend. 
Het is wel een volledig afzonderlij-
ke afdeling binnen Vandecasteele 
met een eigen showroom en on-
derhoudsdienst. De shop zal een 
breed aanbod hebben van e-bikes, 
specifiek voor mobiliteit. Dus geen 
racefietsen en mountainbikes, maar 
wel gewone e-bikes, speed pedelecs, 
cargofietsen, bakfietsen. We  zullen 
alle mogelijke formules aanbieden: 
bedrijfsleasing, verkoop aan bedrijven 
en particulieren.”

Het leven is niet werken alleen. Wat 
doet u voor ontspanning?
Christophe Vandecasteele: “Alles wat 
gezond is! Lopen, fietsen, wandelen. 
Ik probeer toch twee keer in de week 
te lopen en in het weekend te fietsen. 
Het hoofd vrijmaken, ontstressen. Ik 
slaap dan beter en voel me overdag 
goed. En onder vrienden zijn, vind ik 
ook belangrijk. Een andere passie zijn 
oldtimers. We zijn momenteel vier au-
to’s aan het restaureren. En ik rij daar 
ook graag mee. Het is niet alleen om 
naar te kijken. (lacht)”

“We kunnen hier ons ding doen. Het is ons bedrijf. Met ons 
team nemen we een beslissing. Het wordt gedragen en 
uitgevoerd zonder veel poespas.”



Automarkt nog nooit zo elektrisch: 
deze wagens komen uit in 2022

Opvallend is alvast de aanwezigheid 
van China op onze automarkt. Heel 
wat Chinese merken wagen hun kans 
in Europa, aangespoord door de 
successen van de eerste zendelingen 
enkele jaren geleden. Vaak zijn ze 
elektrisch en dat zorgt voor kansen 
bij de bedrijfswagens.

China
MG kenden we natuurlijk al. Zij willen 
vooral uitpakken met hun elektrisch 
vlaggenschip, de Marvel R (tot 402 
km autonomie, tot 288 pk). En ook 
Polestar klinkt meer dan waarschijn-
lijk bekend in de oren. Zij tonen twee 
nieuwe varianten van hun Polestar 
2 die de vanafprijs van het model 
moeten doen zakken tot een goeie 
45.000 euro.

De volgende merken zijn wat minder 
gekend: ook Aiways doet het met 
elektrische crossovers. De U5 is de 

eerste vaandeldrager van het merk 
en komt zo’n 410 km ver op een volle 
accu, geen slechte prestatie. Zeker 
in vergelijking met de Seres 3, die 
door zijn kleinere batterij op 320 km  
strandt. Al is die wagen ook een  
maatje kleiner en een tikkeltje goed-
koper. Andere Chinese merken zak-
ken nog niet met stekkerwagens af: 
zowel bij BAIC als bij DFSK doen ze 
het nog met benzine (of LPG of CNG), 
bij Bestune staat de eerste EV vol-
gend jaar in de showroom. Wel een 
constante: allemaal komen ze met 
crossovers en SUV’s.

A U T O

J
anuari is traditioneel het moment om nieuwigheden te lanceren en het jaar 
goed in te zetten. Dat geldt ook voor de automerken, die hun grote kanonnen 
in stelling brengen om 2022 met een positieve noot te beginnen. MORE lijst 

de nieuwe wagens op die zeker in jouw wagenpark horen.

Mercedes-Benz EQE BMW i4



Duitsland
De Chinezen als uitdager van de 
Duitsers? Het zou zomaar kunnen. 
Maar ook bij Mercedes wordt er aan 
sneltempo geëlektrificeerd, met de 
EQE als een van de meest recente 
telgen. De elektrische versie van de 
E-Klasse pakt uit met hetzelfde im-
pressionante scherm als de EQS.
Bij concurrent BMW moet de i4 
het nieuwe fleetmodel worden. De 
elektrische 4 Reeks pakt uit met een 
bovengemiddelde autonomie van 
590 km. Maar de meeste merken die 
D’Ieteren invoert, hebben EV’s in de 
rangen: de Volkswagen ID.4, de Audi 
Q4 e-tron en de Skoda Enyaq (al is 
die laatste wel een Tsjech). Met wat 
geluk zien we zelfs de coupé-afgelei-
den in januari al. De Audi Q4 e-tron 
Sportback rijdt alvast rond, de ID.5 
werd al voorgesteld, enkel op de 
Enyaq was het bij het ter perse gaan 

nog even wachten. En bij Porsche 
krijgt de Taycan een derde variant: de 
Sport Turismo

Het laatste Duitse merk, Opel, doet 
het na enkele elektrische lancerin-
gen dan weer met een plug-in hy-
bride. De Grandland verliest de X in 
zijn naam, maar behoudt de PHEV-
motor die hem fiscaal zo interessant 
maakt.

De Franse slag
Bij PSA, net met FCA opgegaan in 
Stellantis, worden ook de elektrische 
kanonnen in stelling gebracht. Met de 
Peugeot 308 en DS 4 bijvoorbeeld. 
Beide zijn voorlopig beschikbaar als 
plug-in hybride, maar in 2023 volgt 
een elektrische versie. En ook bij 
Citroën een opvallende plug-in: de 
C5X. Is het een crossover? Is het een 
break? Wij laten jou graag beslissen…

Renault Mégane E-tech

Peugeot 308

Hyundai Ioniq 5



Ook bij Renault predikt men elektrici-
teit. De nieuwe Megane komt immers 
enkel in stekkerversie, vervelt naar 
een crossover en wordt tegen de len-
te gecommercialiseerd. Zustermerk 
Dacia, en dan zitten we in Roemenië, 
heeft met de Spring dan weer de 
goedkoopste EV op de markt, terwijl 
ook het succesnummer van het merk, 
de Duster, een lichte facelift heeft 
gekregen.

Japan & Zuid-Korea
Voor de autosensaties van het najaar 
moeten we echter naar Zuid-Korea, 
naar de Hyundai Ioniq 5 en de Kia 
EV6. Deze EV’s beschikken over zo-
genaamde Vehicle to Load techno-
logie, waarmee je bijvoorbeeld een 
elektrische fiets via de batterij van je 
wagen kan opladen. Ook SsangYong 
komt trouwens met een EV, zijn 
eerste, de elektrische Korando en in 
Japan trekken ze vooral de hybride 
kaart. Zo zal de Lexus NX de eerste 
plug-in hybride van het Japanse 
merk zijn en komt Honda met een 
nieuwe HR-V. Die gebruikt zijn 
verbrandingsmotor enkel om een 

batterij op te laden die de elektro-
motor aandrijft, wat zuiniger hoort 
te zijn dan de klassieke hybrideop-
lossingen die we kennen.

Bij Nissan wordt dan weer veel 
verwacht van de nieuwe Qashqai. 
Voorlopig nog enkel met mild hy-
bride benzines, vanaf 2022 met de 
e-power versie, een volwaardige 
hybride die zowat hetzelfde concept 
volgt als bovenvermelde Honda. 
Ook Toyota bouwt uiteraard ver-
der op haar hybridefundamenten 
met de Yaris Cross, terwijl Suzuki 

de Vitara in een nieuw jasje steekt… 
uiteraard hybride! We gingen er 
van uit dat Mazda nog even ging 
wachten met verdere elektrificatie 
van zijn gamma want de nieuwe 
CX-5 heeft een verbrandingsmotor. 
Maar het Japanse merk onthulde 
onlangs zijn allereerste hybride  
model, de Mazda2, die dit voorjaar in 
de showrooms staat.

A U T O

Lexus NX

Cupra Born

Kia EV6



De buitenbeentjes
Onze ronde van de wereld sluiten we 
af in Spanje, Italië en de VS. Uit dat 
laatste land komt Ford aanzetten met 
de facelift van de Fiesta en Focus, 
al zal de meeste aandacht uiteraard 
gaan naar de reeds gelanceerde 
elektrische Mach-E. Jeep doet het 
dan weer met PHEV-versies van 
de Renegade en de Compass. Een 
van de Italiaanse zustermerken van 
Jeep, Fiat, heeft wel een elektrische 
blikvanger in huis: de legendarische 
500. Hij komt als tweedeurs, met een 
extra zijdeurtje aan de rechterzijde 
en als cabrio. Cupra tot slot wordt 
de Spaanse gezant voor elektriciteit. 
Ook hier is het uitkijken naar de 
fiscaalvriendelijke plug-in hybrides 
(Formentor, Leon), net als naar de 
Born, de eerste 100% elektrische 
wagen van het merk.

Volvo lanceerde dan weer onlangs 
de C40, een SUV-coupé afgeleide 
van de reeds bestaande XC40. Hij 
bestaat enkel in 100% elektrische 
vorm en geraakt tot 420 km ver op 
een volle batterij. Een batterij die 
trouwens geassembleerd wordt in de 
fabriek in Gent… waar ook de rest van 
de wagen in elkaar wordt geschroefd.

Je hebt het ongetwijfeld door, 
elektrische SUV’s zijn het mode-
woord in autoland, want ook Tesla 
lanceerde er eentje dit najaar, de 
Model Y. Zelfs Jaguar Land Rover, 
waar alles in stelling gebracht wordt 
voor de nieuwe Range Rover, al zal 
die pas later dit jaar bij de dealers 
staan. Voorlopig met benzines, 
diesels en plug-in hybrides, maar 
vanaf 2024 is hij… inderdaad:  
100% elektrisch.

A U T O

Ford Focus LEVC

MG Marvel R Volvo C40



Een goei freese  
op de goal

Hockey was vroeger een sport die vooral in Antwerpen en Brussel gespeeld 
werd, vertellen Arthur De Sloover en Tom Boon. Door de populariteit  
van de nationale hockeyploeg wordt de sport nu echter overal in het land 
gespeeld. Met deze woorden in het achterhoofd sla je alvast geen mal figuur  

op een hockeyveld.

Sjette geven
Erg hard je best doen, alles geven, zoals de Red 

Lions tijdens het Olympisch toernooi in Tokio

Een goei freese
Een heel hard schot op doel.

Ne goal moakn
Wanneer de keeper je freese niet kan 

tegenhouden

De pleine
Het sportveld

Jes ip dreve
Wanneer je zoals Tom Boon 27 goals  

maakt in de Belgische competitie,  

ben je goed in vorm of ip dreve

Den derde helfte
Het belangrijkste onderdeel van een 

hockeywedstrijd: achteraf nakaarten met de 

ploegmaats, uiteraard met een drankje.

Moatn
Je ploeggenoten waar je die derde helft (en de 

twee daarvoor) bij bent.

K E R E K E W E R E
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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. Dankzij 
up-to-date technologie en met behulp 
van realtime data zijn we in staat om de 
rijhulpsystemen van bijna alle merken en 
modellen te herkalibreren.

De wettelijke garantie op alle voertuigen 
blijft volledig gelden. 

Carglass® dé ADAS-specialist

Book online carglass.be 
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