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Driven by e-motion
&

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende 
Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.
** De krachtige Lithium-Ion Polymeerbatterij is gedekt door een garantie van 8 jaar of 200.000 km, afhankelijk van wat het eerst van toepassing 
is. Voor meer informatie en details over deze voorwaarden, kunt u terecht op Hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. Adverteerder: 
Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229 te B-2550 Kontich. BTW BE 0404.273.333 - RPR Antwerpen - DEXIA IBAN BE36 5503 3947 
0081 - BIC: GKCCBEBB. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be Niet contractuele foto. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be

(L/100KM): 3,4 - 3,9 • CO2 (G/KM): 79 - 92

Meer emotie, minder uitstoot.  
Als fleetverantwoordelijke wil u dat alle medewerkers elke dag plezier beleven aan hun 
bedrijfswagen. Maar u wil ook waken over de kosten. Dan is de Hyundai IONIQ hybrid een 
gedroomde keuze. Sterker nog, het is de bedrijfswagen van de toekomst. Zijn dynamische  
lijnen verleiden vanuit elke hoek en de genereuze uitrusting maakt het u graag gemakkelijk.  
En natuurlijk is er de lage uitstoot van slechts 79 g/km, waardoor het VAA aangenaam laag  
blijft en deze bedrijfswagen voor 90% fiscaal aftrekbaar is. Ook de verkeersbelasting is minimaal.  
Dat komt de Total Cost of Ownership alleen maar ten goede, net als de garantie van maar liefst  
8 jaar op de Lithium-Ion Polymeer batterij. Laat uw medewerkers vandaag al rijden met de 
technologie van morgen, ontdek de IONIQ hybrid op Hyundai.be

De Hyundai IONIQ is verkrijgbaar als Hybrid, Plug-in en Electric - meer info bij uw Hyundai verdeler.
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Beste lezer, 

Na een, al zeggen we het zelf, geslaagde 
eerste editie van ons magazine “more” voelen wij 
ons nog meer gesteund in het belang van dit magazine.

 De eerste editie kon rekenen op veel lovende woorden, 
alsook wat constructieve kritiek waar wij uiteraard 
rekening mee willen houden. Bedankt hiervoor.

Wij gaan dus nóg verder door op het elan dat wij 
uitstippelden bij de creatie van dit magazine: informeren, 
zowel op het vlak van de leasing- en automobielwereld, 
als op het vlak van cultuur, maatschappij, reizen enz. 
Het magazine doet net zoals onze dienstverlening 
steeds “more”, en dit altijd met een kwinkslag.

Uiteraard kunnen wij dezer dagen niet rond het beest 
genaamd “WLTP” heen. De voorbije tijd is er al heel wat 
inkt gevloeid inzake deze aanpassing aan de manier 
van het testen en weergeven van brandstofgebruik 
en emissies bij voertuigen. Wat wel vaak ontbreekt, is 
klare, duidelijke en verstaanbare taal. Wat is WLTP nu 
eigenlijk echt? En vooral: “Wat betekent het voor mij als 
bestuurder, fleetmanager of automerk?”.
Wij leggen het samen met een paar experten zoals 
Frank Van Gool en Michel Martens voor u uit.

U heeft het waarschijnlijk reeds gemerkt aan de 
cover, maar wij zijn op zoek gegaan naar de mens 

achter Philippe Quatennens, het gezicht van FLEET.TV 
en bezieler van het medialandschap in de fleetwereld. 
Hij legt ons uit waarom hij net zo gepassioneerd is 
door de automobielsector. Als een persoon met de 
vinger op de pols van wat reilt en zeilt in de fleetwereld 
luisteren wij maar al te graag naar zijn toekomstvisie.

Dezelfde bezieling vinden wij bovendien terug in grotere 
en meer lokale bedrijven. Deze maand hebben we een leuk 
lunchinterview gehad met Elodie Seys, de sterke vrouw 
achter Ago Jobs & HR. Zij heeft het over hun fleetpolitiek, 
het belang van bedrijfswaarden en leiderschap.

Nog geen vakantie genoeg gehad? Of zin in wat 
“nazomeren” tijdens deze koudere herfst? Continental 
neemt u mee naar prachtige locaties in Frankrijk tijdens 
een exclusieve rondrit met nog exclusievere wagens. 
Geniet vooral van het prachtig beeldmateriaal.

Lectuur genoeg dus, en het Vancia team wenst u alvast 
veel leesplezier met dit tweede nummer. 
Wij zien elkaar terug net na het jaareinde in volle 
salonperiode. 

Alvast een prettig eindejaar toegewenst.

Guy Hannosette

Lease is More. 

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

Guy Hannosette
Commercieel Directeur
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Nieuwe website  

voor Vancia 

Hij is er binnenkort! De nieuwe Vancia web-
site! U vindt er de vertrouwde informatie 
terug, zoals contactgegevens, leasing- en 
andere nuttige informatie en handleidingen, 
en dit nu in een nieuwere en modernere ver-
pakking. Via deze nieuwe pagina werken we 
nog meer op speciale deals en promoties, dus 
het loont de moeite om nu en dan naar onze 
site te surfen. 

Auto in de kijker:  

Volvo V60
Met de introductie van de nieuwe 
90-reeks is Volvo duidelijk aan een se-
rieuze inhaalbeweging begonnen. Toch 
lijken de Zweden sinds kort nóg een 
versnelling hoger te schakelen. Ze doen 
dat door in te zetten op SUV’s – een be-
proefde tactiek – met de nieuwe XC60 
en de ‘Belgische’ XC40, en sinds kort 
ook met deze V60, die het grote (fleet-)
publiek in hoogsteigen persoon uit de 
Duitse premiumshowrooms wil sleuren.

De nieuwe V60 is niet meer (noch minder) dan een compacte versie van de V90. 
Logisch, vermits de vormtaal van die laatste op ontzettend veel bijval kan reke-
nen in onze contreien, en dubbel logisch omdat beide modellen hetzelfde mo-
dulaire SPA-platform als basis gebruiken. Zowel qua exterieur als interieur lijken 
de Zweden bijzonder goed te weten hoe ze hun Scandinavische cool moeten 
uitspelen…hoe ze moeten charmeren zonder te provoceren.

Verder noemt Volvo zijn nieuwe V60 – zoals de stijl van het huis het voorschrijft 
– “een van de veiligste wagens ooit gebouwd”, een stelling die het onderbouwt 
door te verwijzen naar het City Safety-systeem met Autobrake-technologie, dat 
voortaan niet alleen voetgangers, fietsers en grote dieren herkent, maar ook au-
tomatisch kan remmen om de gevolgen van nakende aanrijdingen te beperken. 
Het Pilot Assist-systeem – dat de bestuurder op goed gemarkeerde wegen en 
bij snelheden tot 130 km/u ondersteunt bij het sturen, versnellen en afremmen 

– kreeg een upgrade, waarbij vooral de prestaties in bochten verbeterd werden. 
De V60 beschikt ook over Run-off Road Mitigation, Oncoming Lane Mitigation 
en andere stuurhulpsystemen, afkomstig uit de modellen uit de 90-Reeks.

Nieuwe T6-hybride
Onder de motorkap vinden we de gekende viercilinderblokken, met keuze uit 
een 2 liter grote D3- of D4-dieselmotor met 150 of 190 pk, naast de T5- of T6-

turbobenzines met 250 of 310 pk. 
Nieuw is de T6 Twin Engine AWD 
plug-inhybridebenzinemotor die een 
gecombineerde 340 pk genereert, of 
de T8 Twin Engine-stekkerhybride van 
390 pk. Beide plug-inhybrides affiche-
ren een CO2-cijfer van 49 g/km, voor 
de klassieke dieselmotorisaties begin-
nen de emissiewaarden bij 117 g/km.

A C T U A L I T E I T
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Interview Philippe Quatennens

“Mijn passies hebben mij 
steeds gemotiveerd  
en gedirigeerd”



C O V E R S T O R Y 

Philippe, we kennen je als presentator 
van het programma FLEET.TV, maar 
dat is allesbehalve het enige waar je je 
mee bezighoudt?

De meeste mensen denken inder-
daad dat ik enkel de presentator van 
het programma ben. In werkelijkheid 
beheer ik twee productiehuizen: 
één actief in de autosector, Effective 
Media, en het andere buigt zich over 
de transport- en logistieke sector, 
TransportMedia. Beide bedrijven 
zijn multimediale spelers met digi-
tale platformen, tv-programma’s, 
printprojecten en evenementen. Wat 
mij echt bezielt, is de ontwikkeling 
van projecten en concepten in die 
sectoren. Daarnaast fungeer ik als 
creatieve denktank in verschillende 
bedrijven en federaties.

Kan je een voorbeeld geven van één 
van je laatste verwezenlijkingen?

Dit jaar organiseerden we voor 
het eerst 'The Fastest Moments of 
Excellence', een evenement waarin 
we echte autoliefhebbers de kans 
geven om de nieuwste sport- en 
prestigewagens te testen. Ze kun-
nen achter het stuur kruipen van de 
nieuwste McLarens, Aston Martins, 
Rolls-Royces, Lamborghini's, en ga 
zo maar door… Een gelijkaardig con-
cept met elektrische auto’s zit nog in 
de pijplijn. Begin dit jaar lanceerden 
we ook “moood”, een ultrasone ver-
nevelaar van probiotica in je wagen. 

Hoe ben je in deze sector 
terechtgekomen? 

Na mijn studies lichamelijke 
opvoeding vond ik tijdens mijn le-
gerdienst een baantje bij een leasing-
maatschappij waar ik aanloop- en 
vervangwagens mocht leveren. Mijn 
eerste kennismaking met de fleetsec-
tor! Na mijn legerdienst in 1987, ging 
ik met een echt arbeidscontract in 
dezelfde onderneming aan de slag. 
Enkele jaren later startte ik met mijn 
eigen mediaonderneming. De eerste 
stap was de lancering van een jaar-
boek. Roularta nam al snel contact 
op om een magazine op te starten in 
de fleetmarkt waar we onafhankelijk 
onze creativiteit in kwijt konden. 
Later konden we door het succes 
van dit magazine, FLEET, ook andere 
titels lanceren, steeds op een aparte, 
creatieve doch eigenzinnige manier. 
Mijn passies hebben mij steeds ge-
motiveerd en gedirigeerd, ik hou van 
auto's… en heb mijn job daarrond 
gecreëerd. Ik heb het voetbalteam 
van Anderlecht altijd op de voet 
gevolgd en wij verzorgen de laatste 
10 seizoenen het officiële magazine 
van de club voor elke thuiswedstrijd. 
Wanneer ik in iets geloof, geef ik het 
maximum om mijn doel te bereiken.

En nu?
Tegen de stroom in, geven wij 

steeds meer magazines uit. In B2B 
is ons vlaggenschip het magazine 

FLEET, waarvan in 2019 de 25e jaar-
gang verschijnt. Onze gespecialiseer-
de redacteurs werken samen met alle 
specialisten van de sector, autocon-
structeurs, leasingmaatschappijen, 
federaties en openbare en onder-
zoeksinstellingen. In B2C realiseren 
we twee keer per jaar het AutoBuzz 
MagaBook, dat vooruitblikt op alle 
nieuwigheden die de komende zes 

Dankzij onze 
netwerkevents 

hebben wij voor 
een sterke cohesie 
gezorgd binnen de 

Belgische fleetwereld 
wat de autosector ten 

goede komt.

H
ij presenteert al 15 jaar FLEET.TV op Kanaal Z en belichaamt dus 
officieel de sector van de bedrijfswagens en van de auto in het 
algemeen. In een uitvoerig interview buigt more zich over de persoon 
Philippe Quatennens, zijn visie op de auto, de evolutie van de 

fleetsector en zijn toekomstige projecten.
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maanden in het autolandschap ver-
schijnen. Ik vind het geweldig om het 
te lezen, want als ik erin grasduin, 
is het telkens weer een uitdaging 
voor mijn autokennis. Ik leer er altijd 
enorm veel uit, dus ik vermoed dat 
de gemiddelde lezer heel aange-
naam verrast moet zijn over al die 
nieuwigheden. 

Hoe ziet u uw rol in de fleetsector?
Met Effective Media hebben we 

op 25 jaar ons steentje bijgedragen 
tot de groei van de sector. Dankzij 
onze netwerkevents hebben wij 
voor een sterke cohesie gezorgd 
binnen de Belgische fleetwereld 
wat de autosector ten goede komt. 
Kijk maar naar ons autosalon dat 
het enige is in de wereld waar alle 
automerken aanwezig zijn en nog 
steeds erg succesvol is. Verder on-
dersteunen wij de fleetmarkt, die 

toch één nieuw voertuig op twee 
vertegenwoordigt in België. Elke 
Belgische werknemer zou over 
een bedrijfswagen moeten kun-
nen beschikken. Zo zou iedereen 
in staat zijn om te beschikken over 
een voertuig dat aan zijn behoeften 
aangepast is, veilig, technisch voor-
uitstrevend en minder vervuilend. 
Met andere woorden: een sociale 
oplossing! De meesten onder ons 
hebben immers geen andere keuze 
dan de auto te nemen om naar het 
werk te gaan.

Je continue aanwezigheid in de sector 
bracht je in contact met Vancia Car 
Lease… 

In 1994 al! En mijn respect voor 
het werk van Guy Hannosette is er 
alleen maar op gegroeid. Dankzij zijn 
unieke aanpak, motivatie en zijn sym-
pathieke uitstraling heeft hij ervoor 

gezorgd dat Vancia Car Lease een 
stempel heeft kunnen drukken op het 
leasinglandschap van vandaag. Al 25 
jaar kom ik Guy tegen op fleeteve-
nementen. De sector kent hij op zijn 
duim. Het is leuk om te zien dat geen 
enkele andere leasingmaatschappij 
er in slaagt om aandeel te winnen 
in de zone waar Guy en Vancia Car 
Lease actief zijn. 

Sinds 1987 heb je de evolutie van de 
auto in België van dichtbij kunnen 
opvolgen. Welke balans maak je ervan 
op?

Er is heel wat veranderd, op de 
mobiliteit na. Enerzijds blijft de auto 
zich constant ontwikkelen, maar 
anderzijds hebben we een infra-
structuur en een globale visie op de 
mobiliteit die al 25 jaar onveranderd 
is. Alle tijd die we verliezen in files, 
kost de staat geld, bezorgt onze eco-
nomie elke dag heel wat nadelen en 
zorgt voor schadelijke frustraties. Al 
die autopendelaars verdienen ook 
wat aandacht van de overheid, niet? 
Als we één auto op zes uit het verkeer 
zouden halen, zou dat het aantal files 
drastisch doen verminderen. Ik hoor 
geen enkele mobiliteitsminister zich 
ontfermen over de meerderheid van 

C O V E R S T O R Y 

Elke Belgische 
werknemer zou over 
een bedrijfswagen 

moeten kunnen 
beschikken.
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de weggebruikers. Integendeel, de 
autogebruiker is steeds de oorzaak 
van alle ellende. 

Is het openbaar vervoer dan een piste? 
Absoluut! Maar er zijn investerin-

gen nodig om zijn blazoen weer op 
te poetsen. Ik haal altijd Japan aan 
als voorbeeld. Trein- of tramstellen 
zijn er heel proper, naargelang de 
wagon waarin je instapt is er een 
verschillende geur van bloemen én 
ze rijden steeds klokvast. Onlangs 
heeft de Japanse spoorwegmaat-
schappij zijn excuses aangeboden 
omdat een trein 20 seconden te snel 
was vertrokken. Dat is wat anders 
dan het openbaar vervoer in België! 
Ik heb alle begrip voor de groenen 
die kritiek hebben op de auto, maar 
in plaats van kritiek te spuien op de 
auto en hem te bannen, moeten er 
oplossingen aangedragen worden! 
Handelszaken verdwijnen omdat de 
klanten ze niet meer kunnen berei-
ken. Dat is frustrerend… 

Waar komt die passie voor de auto 
vandaan?

Ik heb een foto van mezelf terug-
gevonden toen ik vier of vijf jaar was, 
naast de cabrio van mijn grootvader. 
Hij was slager en had maar twee pas-
sies: vissen en zijn auto. Rijden is van-
daag echter onmogelijk geworden. 
Daarom rijd ik graag 's nachts, met 
goede muziek. Overdag is mijn auto 
een uitbreiding van mijn kantoor. Ik 
doe al mijn telefoontjes in mijn auto, 
denk erin na en brainstorm erin. 

Een uitlaatklep op dat vlak?
Met mijn oldtimer neem ik deel 

aan rally's. Zonder ABS, stuurbe-
krachtiging, rijhulp of technologie. 
Autorijden wordt dan opnieuw een 
activiteit op zich, waaraan je veel 
meer plezier beleeft. Die vrijheid is 
heel belangrijk wat mij betreft: gaan 
waar je wilt, wanneer je wilt, zo snel 
als je wilt. Ik heb deze filosofie trou-
wens toegepast in mijn bedrijf door 
mijn werknemers de mogelijkheid te 
bieden om te werken van waar ze wil-
len, wanneer ze dat willen. Rijkdom 
is voor mij de mogelijkheid om te 
beslissen dat je doet wat je wilt, wan-
neer je het wilt.

En daarnaast hebben we de elektri-
sche auto… Wat is je mening daarover?

Ik hou ervan! Ik ben altijd ge-
interesseerd geweest in evolutie, 
investeringen, onderzoek in de au-
towereld. De auto is pure passie en 
de ontwikkelingsingenieurs zijn to-
venaars. Bij elk nieuw model pakken 
ze uit met echte uitvindingen! Het 
elektrische verhaal zal zo veel nieuwe 
deuren openen. Laat ons subsidies 
geven aan de bevolking, zodat ze 
een elektrische auto kunnen kopen, 
en investeren in laadpalen! Dat is de 
toekomst, maar er moet wel aan be-
gonnen worden!

Herinner je je nog je eerste auto? 
Als student ging ik aan de slag in 

een frituur om de auto van mijn dro-
men te kunnen kopen: een Ford Capri. 
Ik was helemaal weg van de Capri in 

Belgakleuren die in die tijd de 24 Uren 
van Francorchamps won. Ik had hem 
gekocht voor 29.000 frank (719 euro, 
n.v.d.r.) met 180.000 kilometer op de 
teller… en door het audiosysteem dat 
ik er vervolgens in geplaatst heb, ver-
dubbelde hij in waarde [lacht].

Heb je een favoriet merk? 
Ik heb er één in elk segment… 

Wat zijn je projecten op middellange 
termijn?

We werken op dit moment een 
aantal nieuwe initiateven uit. Zo ont-
wikkelen we momenteel een nieuw 
netwerkconcept voor de fleetsector 
en een evenement rond elektrische 
auto's. Bovendien koester ik het plan 
om een tv-programma rond auto's te 
creëren voor het grote publiek.

Waar haal je de 'drive' om te blijven 
doorgaan?

Omdat ik nooit problemen heb, 
ik zoek enkel oplossingen. Er gaat 
zoveel mis in de wereld en kritiek 
spuien is dan de gemakkelijke weg. 
Zoals Arno zegt: "Il y a des gens qui 
parlent beaucoup mais ils disent rien 
du tout." Om een kwaliteitsvol leven 
te hebben, heb je kennis nodig, moet 
je lezen, je informeren, voor alles in-
teresse hebben en initiatief nemen. 
Move your ass and be different! 
[lacht].



Wegwijs raken  
in het 

W L T P
kluwen! 

W
LTP: deze afkorting heeft al heel wat onrust veroorzaakt in 
de fleetmarkt. Op 1 september van dit jaar werd deze nieuwe 
homologatiecyclus ingevoerd voor alle nieuw ingeschreven 
voertuigen in Europa. WLTP roept echter heel wat vragen op, 

onder meer m.b.t. de fiscale impact. More ging te rade bij enkele experts. 

Sinds de jaren zeventig zijn voertui-
gen onderworpen aan NEDC, een 
protocol dat het verbruik en de CO2-
uitstoot in kaart brengt. In de realiteit 
bleken deze laboratoriumtests niet 
overeen te stemmen met de meetre-
sultaten in reëel gebruik. 

Op 1 januari 2017 is hier verandering 
in gekomen. Elk nieuw model dat 
door de constructeurs op de markt 
wordt gelanceerd, moet volgens 
WLTP gehomologeerd worden. Sinds 
1 september 2018 moeten alle nieuw 

ingeschreven voertuigen aan de 
WLTP-norm voldoen. 

“WLTP is de nieuwe Europese ho-
mologatieprocedure die voertuigen 
aan een meer dynamische laborato-
riumtest onderwerpt”, zegt Michel 
Martens, Director Research & Public 
Policy bij FEBIAC, de Belgische fede-
ratie van autoconstructeurs. “Dankzij 
deze test kunnen meer realistische 
verbruikscijfers worden bepaald, wat 
onder meer belangrijk is voor de kost 
van een voertuig.”

De Europese Commissie wou echter 
afscheid nemen van de tests in labo-
ratoria. Die moesten plaats ruimen 
voor tests in reële omstandigheden 
(RDE of Real Driving Emission test). 
Deze testprocedure is meer gericht 
op het meten van de uitstoot van 
roetdeeltjes en stikstofoxide (NOx). 
Het probleem met een test in reële 
omstandigheden is echter dat je 
nooit helemaal dezelfde condities 
kan creëren. Daarom werd besloten 
om een combinatie van RDE en WLTP 
verplicht te maken.

“De combinatie van WLTP en RDE 
mag beschouwd worden als de 
nieuwe scheidsrechter die beslist of 
een nieuw voertuig geschikt is voor 
de Europese markt. Het biedt de 
consument meer zekerheid over het 
verbruik van zijn voertuig en het ver-
betert de luchtkwaliteit.”

“De combinatie van WLTP en RDE bepaalt  
of een nieuw model al dan niet geschikt is  

voor de Europese markt”

Michel Martens  
(FEBIAC) 

F I S C A L I - T I J D
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Het woord is gevallen: meer realisti-
sche tests. Dit gaat gepaard met een 
al dan niet gevoelige verhoging van 
het verbruik en de uitstoot. 

De CO2-waarden waren voor talrijke 
Europese landen (waaronder België) 
de waardemeter voor de autofis-
caliteit. Europa voorzag een soort 
van overgangsregime: NEDC 2.0 (of 
gecorreleerd). Dit is een theoretische 
extrapolatie van de WLTP-waarden, 
die hen opnieuw een stuk lager doen 
uitkomen. 

“Deze gecorreleerde waarden leve-
ren doorgaans hogere waarden op 
in vergelijking met de vorige me-
thode. Het gaat hierbij gemiddeld 
over 10 g/km”, aldus Frank Van Gool, 
directeur-generaal van Renta, de 
Belgische federatie van voertuigen 
verhuurders. “Dit heeft een impact 
op de aftrekbaarheid van bedrijfs-
wagens, het VAA en de CO2-bijdrage. 
Bovendien is het een beetje pervers 
om te moeten vaststellen dat de 
nieuwe voertuigen, met modernere 
technologie, zwaarder belast worden 
omdat ze zogezegd meer uitstoten. 
We weten echter allemaal dat voer-
tuigen die met de oude methodes 
getest werden, vervuilender waren.”

Voor de berekening van de fiscaliteit 
heeft de Belgische overheid, geluk-
kig maar, beslist om tot 31 december 
2020 gebruik te maken van de NEDC-
waarden (2.0). “Deze overgangs-
periode is de uitgelezen kans om de 

autofiscaliteit in zijn geheel te her-
werken en om erover na te denken 
om voertuigen voortaan te belasten 
op het gebruik en niet meer op het 
bezit ervan.”

Voor de volledigheid voegen we er-
aan toe dat er voor de voertuigen, die 
onder de vorige NEDC-homologatie 
vielen, niets verandert en dit tij-
dens de gehele levensduur van hun 
voertuig! 

Een voorbeeld met cijfers

De redactie van more ontving een concreet voorbeeld: een dieselvoer-
tuig, met 107 g CO2/km op de offerte, wordt uiteindelijk geleverd met 
een WLTP-waarde van 151 g/km. De NEDC 2.0-waarde bedraagt 124 g/
km. De cataloguswaarde, inclusief opties en toebehoren, zonder kor-
ting: 34.065,28 euro. 

Voor onze berekening zijn we ervan uitgegaan dat de chauffeur geen 
enkele persoonlijke bijdrage betaalt en dat hij onder het marginaal be-
lastingtarief van 53,50 % valt. We zijn er bovendien van uitgegaan dat 
de werkgever tussenkomt in de brandstofkosten. 

In onderstaande tabel bieden wij u een overzicht van de impact van ons 
voorbeeld, in functie van de CO2-uitstoot.

NEDC
107 g

NEDC 2.0
124 g

WLTP
151 g

Bestuurder VAA  € 2.219,09  € 2.715,47  € 3.053,83

Netto-effect belastingen  € 978,56  € 1.244,13  € 1.665,90

Werkgever CO2-bijdrage  € 739,07  € 990,90  € 1.390,87

Belastingen op verworpen uit-
gaven (aftrekbaarheid)

80 % 75 % 70 %

Er moet dus rekening gehouden worden met de middelste kolom (124 g 
– NEDC 2.0-waarde). Het verschil is duidelijk! Voor de bestuurder: +22 % 
bruto VAA, +27 % na belasting. Voor de onderneming: +34 % voor de 
CO2-bijdrage en 5 % minder aftrekbaarheid. 

“Een uitgelezen kans  
om de autofiscaliteit  
volledig te herzien”

Frank Van Gool  
(Renta)

F I S C A L I - T I J D
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Het hoeft niet te verbazen dat WLTP 
(en eigenlijk ook NEDC 2.0) een in-
vloed heeft op het vlootbeheer van 
een bedrijf. Dit is onder meer het ge-
val bij delaware, de specialist in IT- en 
businessoplossingen. “We werken 
al enkele jaren met budgetten die 
gebaseerd zijn op de TCO (met uit-
zondering van de brandstof). De ver-
hoging van de CO2 laat zich dan ook 
voelen”, zegt Pieter Sanders, Fleet 
Facility Manager bij delaware. 
Niet alle bedrijven gaan op dezelfde 
manier om met de nieuwe regels. 
Sommige ondernemingen hanteren 

hogere CO2-drempels in hun car po-
licy. Andere bedrijven hebben deze 
waarden bewust niet verhoogd en 
proberen om op die manier bij te dra-
gen aan een energietransitie. 

“De medewerkers van delaware 
maken al lang gebruik van zuinige 
en propere voertuigen”, aldus Pieter 
Sanders. “We hebben er met andere 
woorden niet voor gekozen om het 
CO2-niveau te verhogen n.a.v. WLTP/
NEDC 2.0. We hebben ook niet voor 
lagere normen gekozen om de chauf-
feurs (die bijvoorbeeld een groot 

gezin hebben) nog altijd de mogelijk-
heid te bieden om een monovolume 
te gebruiken. Sommige populaire 
modellen maken echter geen deel 
meer uit van onze car policy. Dit heeft 
te maken met de gevoelige verho-
ging van hun CO2-waarde.” 

Voor al uw vragen rond de overgang 
naar WLTP/NEDC 2.0, vragen rond 
aankoopgedrag en alle andere vra-
gen, mag u zonder aarzelen contact 
opnemen met Vancia Car Lease. Wij 
zijn met veel plezier uw gids in dit ui-
terst ingewikkelde kluwen. 

Het gelijkvormigheidsattest als leidraad!

Voor de fiscale impact van uw wagenpark (VAA, CO2-
bijdrage, aftrekbaarheid, enz.), bent u het gewoon om u 
te baseren op de CO2-waarde op uw gelijkvormigheidsat-
test. Dat is nu verleden tijd! 

Bij voertuigen die volgens de WLTP-methode zijn 
gehomologeerd, wordt voortaan enkel en alleen de 
CO2-waarde volgens WLTP afgedrukt op het gelijkvor-
migheidsattest. Dit heeft volgens de DIV te maken met 
plaatsgebrek op het attest. 

Een nieuwe en belangrijke boodschap voor zowel de HR-
afdeling als voor de boekhouding, is dat de toe te passen 
CO2-waarde (in ieder geval tot eind 2020) terug te vinden 
is onder punt 49.1 van het gelijkvormigheidsattest. Dit 
geldt zowel voor de NEDC- als voor de WLTP-voertuigen 
(gecombineerde gewogen waarden voor herlaadbare 
elektrische voertuigen; een gecombineerde waarde voor 
andere motortypes). 

“Sommige populaire 
modellen maken geen 
deel meer uit van onze 

car policy”
Pieter Sanders 

(delaware)

W L
T P

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

12



Renault verkiest 

Milieuinformatie [A.R. 19.03.2004] op www.renault.be 

Met het exclusieve aanbod Renault TALISMAN GRANDTOUR CORPORATE EDITION, voorbehouden aan professionele 
gebruikers, geniet u van advies op maat en service op topniveau aan een weloverwogen prijs. Dit alles komt 
bovendien in het gezelschap van de allernieuwste technologieën: parkeerhulp vooraan, rijstrookwaarschuwing, 
achteruitrijcamera, dodehoek-waarschuwing en Renault R-Link 2 multimediasysteem met 8.7“ scherm en navigatie. 
Het CORPORATE EDITION aanbod is ook beschikbaar op Renault CLIO, CAPTUR, MEGANE, SCENIC, TALISMAN 
en ESPACE. 

(1) Aanbod voorbehouden voor professionele klanten. Renault TALISMAN GRANDTOUR CORPORATE EDITION Blue dCi 120. Prijs zBTW met alle onvoorwaardelijke premies afgetrokken 
geldig tot 30/11/2018. (2) Berekend op een Renault TALISMAN GRANDTOUR CORPORATE EDITION Blue dCi 120 zonder opties. Ne� o 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. Renault België Luxemburg  
N.V. is niet verantwoordelijk voor verschillen tussen het vermelde voordeel en het werkelijk verkregen  voordeel. Adverteerder: Renault België Luxemburg N.V. - Bergensesteenweg 281, 
1070 Brussel, RPR Brussel - BTW BE403.463.679. 
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€ 22.280 / zBTW (1)
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Ne� o VAA vanaf €119/maand (2)
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E
lk jaar organiseert bandenfabrikant 
Continental zijn Black Chili Driving 
Experience, een driedaagse roadtrip 
over het mooiste en meest uitdagende 

parcours dat Europa te bieden heeft. Klinkt 
goed, zegt u? Lees dan vooral verder, want ook 
u kan er volgend jaar bij zijn… 

Happiness is just…  
about the corner

Met de Continental  
Black Chili Driving Experience  
langs de Route Napoléon



Geef maar toe, net als ons heeft u er 
ook al wel eens van gedroomd. Om 
je huidige job vaarwel te zeggen, en 
u met volle overgave op uw ware 
roeping te storten. Nu de jaren stilaan 
beginnen te wegen (letterlijk, helaas) 
heeft u uw ambities in de voetballerij 
voorgoed opgeborgen, en ook voor 
een job in de media blijkt u toch niet 
helemaal over de juiste uitstraling te 
beschikken. Autojournalist, dat lijkt 
u misschien nog wel wat. Denk aan 
autobouwers die u meetronen naar 
de mooiste plekken ter wereld om 
er hun nieuwste modellen te komen 
testrijden, inclusief overnachtingen 
in de meest tot de verbeelding spre-
kende hotels en diners in sterrenres-
taurants waar een gewone sterveling 
anders nooit een voet zou binnen-
zetten. Toegegeven, er zijn slechtere 
functieomschrijvingen.

Het goede nieuws is dat die droom 
– althans, voor 24 duo’s - binnen-
kort in vervulling gaat. Met dank 
aan bandenfabrikant Continental 
en zijn jaarlijkse Black Chili Driving 
Experience, een driedaagse road-
trip die zich een weg baant door het 
mooiste wat Zuid-Frankrijk (Gorges 
du Verdon! Route des Crêtes! Lac 
de Sainte-Croix!) in de aanbieding 
heeft. Continental maakt er boven-
dien een erezaak van voor elke editie 
een aantal absolute droomwagens 
te verzamelen. Dit jaar luisterden de 
protagonisten bijvoorbeeld naar de 

namen Porsche 718 Boxster, BMW 
M240i, Mercedes C43 AMG, Tesla 
Model S, Audi RS3 Sportback en 
Range Rover Velar. Uw dagelijkse 
Volkswagen Passat is natuurlijk ook 
leuk, maar toch: alles kan beter.

Live marketing experience
Waarom zou Continental in gods-
naam een gewone sterveling als u 
uitnodigen op zijn Black Chili Driving 
Experience, horen we u al denken. 
Een woordje uitleg: het evenement 
is niet alleen bedoeld om klanten te 
laten kennismaken met de meest 
recente UHP-banden (voor Ultra 
High Performance, nvdr) en Conti’s 
behoorlijk indrukwekkende arsenaal 
aan veiligheids- en rijhulpsystemen, 
via de Black Chili-wedstrijd kunnen 
24 duo’s zich ook kwalificeren om de 
trip van hun leven mee te maken. Een 
‘live marketing experience’, zoals de 
verantwoordelijken bij Continental 
het omschrijven, die geen enkele 
andere autoconstructeur of ban-
denfabrikant aanbiedt. “De Black 

Chili Driving Experience stelt elke 
deelnemer in staat om Continental-
banden te testen op de wegen waar 
ze het best tot hun recht komen en 
aan het stuur van de wagens waar-
voor ze werden ontworpen”, licht Jan 
Vandenbussche, Marketing Manager 
bij Continental Belux, ons toe wan-
neer we aan de Franse Côte d’Azur 
neerstrijken. “De komende dagen zijn 
jullie aan de beurt, maar in wezen is 
de roadtrip bestemd voor particulie-
ren en professionele klanten, die zich 
elk jaar via de website blackchili.be 
kunnen kwalificeren voor deze drie-
daagse droomreis.”

Changement de décor
Na drie jaar Andalusië heeft 
Continental Belux beslist om de 
Black Chili Driving Experience voor 
minstens drie jaar naar Frankrijk te 
halen, een changement de décor in 
Conti’s eeuwige zoektocht naar de al-
lerbeste stuurmanswegen, adembe-
nemende landschappen en toeristi-
sche topinfrastructuur. Niet toevallig 

F R A N C I A

Continental maakt er een erezaak van voor elke editie een aantal absolute droomwagens te 
verzamelen. Dit jaar luisterden de protagonisten naar de namen Porsche 718 Boxster, BMW M240i, 
Mercedes C43 AMG, Tesla Model S, Audi RS3 Sportback en Range Rover Velar.
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ingrediënten waar Zuid-Frankrijk in 
grossiert, zeker met de historische 
Route Napoléon als leidraad.

Wanneer we aan de start in Mougins 
ons roadbook in ontvangst nemen 

– het avontuur begint pas wanneer 
bolleke en pijl de richting aangeven, 
toch? - leren we dat er dagelijks zo’n 
200 kilometers afgehaspeld moeten 
worden… waarvan welgeteld nul 
komma nul langs de klassieke ver-
keersassen. We wrijven in onze stuur-
grage handjes en grissen snel de 
sleutels van de Porsche 718 Boxster 
mee, om een uurtje later spelender-
wijs de eerste tussenstop te bereiken: 
het Franse ‘adelaarsnest’ Gourdon. 
Simpelweg ‘jaw-dropping’, zoals 
een Engelse toerist het tijdens onze 
koffiepauze perfect onder woorden 
brengt. 

Even later valt onze mond opnieuw 
open van verbazing, wanneer we 

langs de Gorges du Verdon bij het 
staalblauwe Lac de Sainte-Croix 
belanden, het op één na grootste 
stuwmeer van Frankrijk. De lichtvoe-
tige Porsche is inmiddels een Range 
Rover Velar geworden, een massief 
blok Brits beton dat soms alle moeite 
van de wereld heeft om zijn forse lijf 
door de smalle Franse achterafbaan-
tjes te persen. Waarom Continental 
toch per se een SUV in het wagenpark 
wilde? “Simpel”, aldus de meegereis-
de UHP-verantwoordelijke Andreas 
Krause: “De vraag naar overmaatse 
UHP-banden (voor power-SUV’s) is 
de voorbije twee jaar geëxplodeerd. 
Wij willen onze klanten aantonen 
dat onze Black Chili-compound (een 
specifieke rubbersamenstelling die 
Continental aanprijst voor perfor-
mante wagens, nvdr) fantastisch om-
gaat met de grotere horizontale en 
laterale krachten die dat soort auto’s 
genereren. Zelfs op een parcours dat 
bezaaid ligt met trage haarspelden, 

lange waaierbochten en slingerende 
bergwegen, extreme omstandighe-
den waarin de meeste banden al snel 
door de mand zouden vallen.” 

Route touristique
Op de tweede en helaas al laatste dag 

– voor de vakpers was dit keer een in-
gekort programma voorzien – stond 
een rit vanuit het pittoreske Tourtour 
tot de legendarische Croisette in 
Cannes op het menu, goed voor 
zo’n 165 kilometer aan onversneden 

De allerbeste stuurmanswegen, 
adembenemende landschappen 
en toeristische topinfrastructuur: 
een voor de hand liggende keuze 

van Continental Belux om de 
Black Chili Driving Experience 

naar Frankrijk te halen. 

De Bastide de Tourtour, één van de fabelach-
tige charmehotels waar de Continental Black 
Chili-karavaan halt houdt. 

Digital detox: vergeet de gps, navigeren gebeurt via 
het klassiek ‘bolleke-pijl’-format.
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Een wedstrijd… maar geen race
Tijdens onze trip met Continental 
kregen we ook een duidelijk (voor-)
beeld van Conti’s Vision Zero-
filosofie, die begint bij nul verkeers-
doden om uiteindelijk bij nul ongeval-
len te eindigen. Wie Gumball-achtige 
taferelen had verwacht, is er dus aan 
voor de moeite, want verantwoord 
rijgedrag staat ook tijdens de Black 
Chili Driving Experience helemaal 
bovenaan de agenda. De organisa-
tie is streng, maar rechtvaardig: de 
telematica aan boord monitort het 
rijgedrag van de deelnemers, bij drie 
bruuske rem- of uitwijkmanoeuvres 
of flagrante snelheidsovertredingen 
mag u onherroepelijk uw biezen pak-
ken. Competitiebeesten kunnen zich 
echter wél uitleven met de interactie-
ve Black Chili-proeven, die u her en 
der langs het parcours moet afwer-
ken. Via een iPad in de wagen kunt 
u zo een aantal Black Chili-points 
verdienen, waarmee u uw team aan 
het einde van de rit tot winnaar van 
de Black Chili Challenge kan kronen. 
Al blijft de ervaring op zich sowieso 
het allerhoogste dat u ooit zal kun-
nen winnen… 

rijplezier. Met de Mercedes-AMG C43 
cabrio hadden we ons bovendien 
geen betere compagnon de route 
kunnen inbeelden, de fantastische 
AMG-melodie en het voor een ca-
brio bijzonder stijve koetswerk re-
sulteerden in een rijervaring die we 
ons wellicht nog lang zullen heugen. 
Ons persoonlijke hoogtepunt was 
ongetwijfeld de 23 kilometer lange 
weg tussen Castellane en La Palud 
sur Verdon – de zogeheten Route des 
Crêtes, een betoverende lus waarbij 
u rakelings langs gapende kloven 
en kletterende watervallen scheert 
terwijl de adrenaline door uw lijf giert. 
Klamme handjes gegarandeerd!

Het is dan ook sterk aanbevolen om, 
net als ons, even naar adem te hap-
pen op één van de vele uitzichtpun-
ten die je langs het traject aantreft, 
kwestie dat u uw focus even kan 
verleggen van de volgende bocht 

naar de majestueuze natuurpracht 
die anders in vage streepjes aan u 
voorbijzoeft. Hetzelfde valt overigens 
te zeggen van het Black Chili-event 
an sich, want zoals dat vaak gaat 
met mooie liedjes, zijn ze veel sneller 
voorbij dan u zou willen. We zouden 
er zelfs het ‘once in a lifetime’-predi-
kaat willen op kleven… ware het niet 
dat onze kandidatuur voor de editie 
van 2019 al lang is ingediend. 

Zelf ook deelnemen? Registreer uw 
team op blackchili.be 

Van pittoreske dorpjes naar fabelachtige landschappen, met slingerend asfalt als enige bindmid-
del: welkom in het stuurmansparadijs.



O
p een zonnige nazomerdag in oktober neemt Guy Hannosette, 
Commercial Director van Vancia Car Lease, de redactie van 
more onder de arm voor een lunch in Restaurant Messeyne in 
Kortrijk om er de tafel te delen met Elodie Seys, CEO van Ago 

Jobs & HR. Terwijl de gangen elkaar opvolgen wordt er gepraat over hun 
professionele relatie en iets wat ze ontegenzeggelijk gemeenschappelijk 
hebben: het West-Vlaamse ondernemerschap!

Elodie Seys, 

CEO Ago Jobs & HR

“Als je je medewerkers laat meedenken, 
heb je een 500-koppig meesterbrein.”

More: Sinds enkele jaren hebben jullie 
zo’n 150 Volvo’s bij ons in operationele 
leasing. Waarom die keuze voor het 
merk Volvo en waarom Vancia?

Daarvoor kochten we alle wagens 
zelf aan en lieten we die financieren bij 
de bank. Zo’n vijf jaar geleden heeft 
Guy me overtuigd van de voordelen 
van operationele leasing en nu kan 
ik met zekerheid zeggen dat het een 
goede beslissing is geweest. Enerzijds 
omdat we de juiste wagens hebben 
gekozen: de Volvo’s vallen enorm in 
de smaak door hun design, veiligheid 
en hun degelijkheid. Maar anderzijds 
ook omdat we dankzij de service van 
Vancia Car Lease alles uit handen kun-
nen geven wat betreft offertes, bestek-
ken, leveringen, banden, etc. Ondanks 

het feit dat ons wagenpark de laatste 
jaren flink is gegroeid, kan dat nog 
steeds opgevolgd worden door één 
en dezelfde persoon en dat kunnen we 
uiteraard alleen maar toejuichen. 

More: Zit de West-Vlaamse gemene 
deler voor iets tussen deze goede 
verstandhouding?

Onze West-Vlaamse roots heb-
ben daar zeker mee te maken, maar 
dat gaat om méér dan louter de lo-
catie. West-Vlamingen zijn doeners 
en hebben enorm veel positiviteit en 
de drive om het onderste uit de kan 
te halen. Dat is zo bij Ago Jobs & HR 
en ook bij Vancia Car Lease. Die ge-
deelde bedrijfscultuur maakt ons in-
derdaad een goede match. Naast de 

A A N  T A F E L  M E T  G U Y
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persoonlijke aanpak op alle niveaus 
voelen we ook aan dat Vancia Car 
Lease net dat tikkeltje verder gaat in 
dienstverlening. Ze zijn betrokken 
bij wat we doen en proberen ons als 
bedrijf naar een hoger niveau te tillen. 
Die persoonlijke en betrokken aanpak, 
die ingebakken zit in hun bedrijfscul-
tuur, moet echt gekoesterd worden.

More: Hebben jullie bij AGO Jobs & HR 
zelf ook een duidelijke bedrijfscultuur? 

Ik geloof niet in regels, maar in 
doelstellingen. Binnen de waarden 
van het bedrijf moeten onze mensen 
bepaalde resultaten behalen, maar 
hoe ze die bereiken, kunnen ze zelf 
het best inschatten. Regels zijn 
gemakkelijk: ze bieden comfort en 
er is geen discussie mogelijk. Het is 
echter net interessant om in discus-
sie te gaan tot alle niveaus binnen de 
organisatie. Onze consulenten staan 
immers het dichtst bij de mensen op 
de arbeidsmarkt. Zij kunnen dus als 
geen ander weten welke strategische 
keuzes er gemaakt moeten worden. 
Als je iedereen laat meedenken, heb 
je een 500-koppig meesterbrein. 
Dat is net onze sterkte: we hebben 
dit meesterbrein én we maken er ten 
volle gebruik van. Andere bedrijven 
missen vaak deze kans omdat hun 
medewerkers in hokjes zitten. Maar 
natuurlijk… als iedereen overal zijn 
zegje op heeft, is dat wel een uitda-
ging om te managen. 

Guy Hannosette: Maar als jij iets zegt, 
wordt er zeker ook naar jou geluisterd. 

Misschien wel, maar ik hoop dat 
dat is omdat ik mijn mensen kan 
inspireren en niet omdat ik met de 

scepter zwaai. Een onderneming 
moet veel meer zijn dan degene die 
het leidt, want die is vergankelijk. Als 
bedrijfsleider is dat een verantwoor-
delijkheid naar de medewerkers toe, 
maar ook ten opzichte van de klan-
ten. De dag dat je er niet meer bent, 
willen zij blijven rekenen op dezelfde 
dienstverlening. Daarom hebben we 
het laatste decennium enorm ingezet 
op de merkidentiteit van Ago en dat 
werpt zijn vruchten af.

More: Wat maakt die merkidentiteit 
dan precies onderscheidend? 

Wanneer je elke dag het beste 
van jezelf geeft, zie je het verschil met 
de andere organisaties. We hebben 
als familiebedrijf geen andere keuze 
dan op die manier in het werkveld 
te staan. Het is zoals Jeff Bezos van 

Amazon het zegt: each day is day one. 
Elke dag is de dag waarop je een be-
drijf start. Als er niet zo veel in regels 
is gegoten, is er meer plaats voor dy-
namisme. Dat die aanpak loont, merk 
je aan onze cijfers. Hoewel de interim 
markt enorm concurrentieel is, sla-
gen we erin sterker te groeien dan 
heel veel andere spelers op de markt. 
Dat danken we aan die dynamische 
bedrijfscultuur en door het energie-
peil, de goesting en de inzet van onze 
mensen hoog te houden. Op heel wat 
vlakken doen we daar inspanningen 
voor, onze bedrijfswagens zijn daar 
een zeer goed voorbeeld van. 

Met dank aan Restaurant Messeyne voor het heerlijke 

lunchmenu en de aangename bediening.

Groeningestraat 17, 8500 Kortrijk

restaurantmesseyne.be
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Een hartelijk verkennend gesprek 
en collega’s die in de achtergrond 
lachend met elkaar omgaan of een 
klant gedienstig helpen aan de te-
lefoon: onze eerste minuten in VCC 
zetten meteen de toon voor de dag. 
Dit dynamische team maakte de 
groei van VCC de afgelopen jaren van 
dichtbij mee en heeft één verklaring 
voor het succes: een warme groep 
collega’s die elke dag het beste van 
zichzelf geeft en bewijst dat de slag-
zin van Vancia Car Lease, “de meest 

persoonlijke car leasing”, niet zomaar 
uit de lucht gegrepen is. 

Thomas Michels is al sinds het eerste 
uur actief in het VCC, meer bepaald 
sinds december 2012. Hij kan dus als 
geen ander de veranderingen schet-
sen. “In het begin was ik hier alleen, 
op Yvan en Anne-Marie, die de auto’s 
wassen, na. Toen kwamen hier weke-
lijks ongeveer 20 wagens binnen. Nu 
zitten we aan 20 per dag, om maar te 
illustreren hoe alles hier veranderd is. 

En ook het gebouw kreeg in tussen-
tijd een grondige opfrisbeurt.”

Veel verandering dus, ook voor 
Thomas, die in het begin het Car 
Center in zijn eentje recht hield. 

“Versterking was gezien het beperkte 
aantal wagens dat hier passeerde 
niet direct nodig. Toen deed ik alles 
wat vervang- en aanloopwagens be-
trof zelf, net als de eindecontracten. 
Nu hebben we allemaal onze eigen 
functie”, vertelt Thomas.

Digitale toekomst
Door de groei van VCC groeide 
Thomas’ functie in de loop der jaren 
dus naar wat hij vandaag doet, waarbij 
sommige van zijn taken werden over-
geheveld naar andere collega’s, vooral 

W
anneer u al eens bent langs geweest in het Vancia Car 
Center in Aalbeke, kent u ze ongetwijfeld, de medewerkers 
van VCC. Met raad, daad en glimlach staan ze u bij in alles 
wat te maken heeft met vervang- en aanloopwagens 

en eindecontracten. De redactie van more trok naar de Kortrijkse 
deelgemeente om te kijken wat het team nu zo speciaal maakt.

Vancia Car Center Aalbeke

Dynamische groeibriljant

D E  C O L L E G A ’ S
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Dempsy en Marnix. “Al hebben we wel 
het voordeel dat we, ondanks onze 
specialisatie, toch voldoende kennis 
hebben om elkaars taken over te ne-
men. Zo komt de klant altijd in contact 
met een vertrouwd gezicht, maar 
kunnen we op drukke momenten toch 
makkelijk inspringen”, besluit hij.

Dempsy Vandamme is, als jongste 
telg van het team, vooral bezig met het 
digitale: foto’s van nieuw binnengeko-
men wagens, maar ook de integratie 
van het nieuwe werkplatform gebeurt 
via hem. “Ik ben uitgekozen als Key 
User om CarWise bij ons te integreren, 
een programma speciaal gemaakt om 
snel, accuraat en op basis van actuele 
gegevens het totale proces van auto-
leasing te beheren en aan te sturen. 
Straks moet ik ook meteen weg voor 
een opleiding”, glimlacht hij trots. “De 
bedoeling is dat ik het systeem in het 
Car Center introduceer om mij en mijn 
naaste collega’s Marnix en Thomas, 
maar ook Martin Dhelft, die verant-
woordelijk is voor het bandenbeheer, 

te helpen bij het werk. De klant kan 
alleen maar wel varen bij die vlottere, 
professionelere service en de nieuwe 
mogelijkheden die dat nieuwe sys-
teem met zich meebrengt.”

Ook Marnix Dhont, die de eventuele 
schade en koetswerkbestekken op 
binnengebrachte voertuigen bere-
kent en analyseert, kijkt al uit naar het 
systeem. Mensenkennis is dan ook 
cruciaal in die job. “Mijn beroepser-
varing bij verschillende automerken 
helpt wel. Geregeld komen klanten 
immers met heel wat vragen, zeker 
wanneer er lichte schade aan de wa-
gen is. Ik probeer dan ook telkens hen 
perfect bij te staan en te helpen.”

“Durf is belangrijk”
Naast het bovenvermelde kwartet, 
werkt ook Dominique Devriendt 
in het Car Center, als Remarketing 
Manager. Hij is verantwoordelijk voor 
de verkoop van de eindecontract-
wagens, een functie die wegens de 
gestage groei bij Vancia, opgestart 

werd. “Ik hou me vooral bezig met het 
rekenwerk, het bepalen van de rest-
waarden en de verkoop van de ein-
decontractwagens. Er dient constant 
berekend en herrekend te worden, 
een zekere durf je eigen koers met
prijsbepalingen te plaatsen is nodig 
en vergt een dynamische ingesteld-
heid. Een tweede parameter, perfect 
aansluitend op de remarketingactivi-
teiten, is de kost van het onderhoud 
uit te spitten en accuraat bij te sturen.

De uitdaging voor Dominique wordt 
des te groter door de grote verande-
ringen betreft de CO2 –en milieunor-
men. Denk maar aan de opkomst 
van alternatieve aandrijvingen of de 
wankele populariteit van dieselmo-
toren. “Diesel zal nog enige tijd een 
plaats opeisen”, weet Dominique. 
Naast autodesign en motortechniek, 
houdt Dominique er een bijzondere 
interesse betreft auto’s op water-
stofaandrijvingen op na. “We gaan 
ongetwijfeld boeiende tijden met de 
automobielsector tegemoet.”

We hebben 
voldoende kennis om 
elkaars taken over te 
nemen. Zo komt de 

klant altijd in contact 
met een vertrouwd 

gezicht.

D E  C O L L E G A ’ S
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K E R E K E W E R E

N
u het schooljaar opnieuw op volle toeren draait, leert de redactie van more u graag 
wat bij over de West-Vlaamse taal. Dat het veel meer is dan een dialect, wordt al 
snel duidelijk wanneer u grasduint in de ‘regels’ die het West-Vlaams rijk is. We 
geven hieronder een overzicht van de 10 meest courante die overal in de provincie 

gelden. Want uiteraard is het ene West-Vlaams het andere niet… 

Van ‘e muhhenheheuhe’  
tot ‘e klene hete’

 De -ch en -g worden consequent als -h uitgesproken. 
Muggengeheugen wordt dus ‘muhhenheheuhe’. 

De beginletter -h wordt nooit uitgesproken. 
Hond spreek je uit als ‘ond’ en huis als ‘uus’. 

De doffe -e voor een eind -n wordt niet uitgesproken. 
Werken wordt ‘werkn’, rijden ‘rijdn’, etc. 

Een lange -aa wordt uigesproken als -oa. 
Rare taal spreek je zodoende dan uit als ‘roare toale’ en 

baan als ‘boane’.
 

De eindletter -t valt weg. 
Niet wordt dus ‘nie’ en met ‘me’.

 

Woorden die in het Algemeen Nederlands met een -ei 
worden geschreven, worden in het West-Vlaams vaak 

gespeld met een -e of -ee. 
Als je het wil hebben over een kleine geit, spreek je dat 

dus als ‘e klene hete’ uit. 

Een West-Vlaamse -oo klinkt trouwens meer als een 
-eu (ô). 

Iemand met een groot hoofd heeft in de Westkant een 
‘hrôot ôofd’. 

De -ou wordt een -oe, de -ij wordt een -ie.
Voor wanneer het wat kouder wordt: ‘het is buiten bijtend 

koud’ wordt ‘tis buutn bietend koed’.

Een -ui spreek je zoals hierboven al duidelijk werd uit 
als een -u of -uu. 

‘Ik blijf thuis’ wordt ‘k blief thuus’.

In de cateogrie ‘bijzonder’: West-Vlamingen zijn erin 
geslaagd van 'ja' en 'nee' werkwoorden te maken. 

De vervoeging ziet er als volgt uit:  
joak - nink.
joag - nèg. 

joaj - nèj (mannelijk),  
joas - nès (vrouwelijk),  
joat - nint (onzijdig). 

joam / joaw - nim / nèw. 
joag - nèg. 
joas - nès.
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NEEM VOORSPRONG MET CITROËN: 
AL ONZE NIEUWE MODELLEN VOLDOEN AL 
AAN DE NIEUWE WLTP-NORM AAN DE NIEUWE WLTP-NORM 

Y F Y

 4,0 L/100 KM  4,0 L/100 KM  4,0 L/100 KM  4,0 L/100 KM  4,0 L/100 KM  4,0 L/100 KM  105  G CO 105  G CO2 105  G CO2 105  G CO /KM (NEDC)
    Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. V.U.: A-L Merillon-Brochard, Parc de l’Alliance - Avenue de Finlande 4-8 – 1420 Brainel’Alleud. KBO 

BE0448.813.060. IBAN BE55 4829 0520 2144. Tel. 02/206.68.00.

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER
1.5 BlueHDi 130 pk S&S EAT 8

7 Plaatsen 
Citroën Advanced Comfort

Automatische versnellingsbak 
met 8 versnellingen

90% � scaal aftrekbaar

105 g CO2/KM (NEDC)

business.citroen.be

250x210_Fleet_Septembre_C4SPACETOURER7_sansprix.indd   2 24/09/2018   17:51



Kia Lease 

Kia Ceed 1.0 T-GDi Must 

378.50 €/maand* excl. BTW

De nieuwe Kia Ceed. 
Krijg zoveel méér.

Kia.com

7 ANS MAP UPDATE
* Operationele leasing 48 maanden / 30.000km per year. Operationele leasing: prijs per maand (excl. BTW). Aanbod enkel geldig voor een Operationeel leasingcontract «Full Service Plan» op  
 48 maanden (max. 30.000 km per jaar), bevat onderhoud en herstellingen, banden, rijtaksen en BIV, 24h/24 pechverhelping in heel Europa met inbegrip van een vervangwagen. Brandstofkosten 
 niet inbegrepen. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door Vancia Car Lease. 
** 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
*** Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het  
 Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen,  
 tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maanden) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).
 Foto ter illustratie.

Krijg zoveel méér met de nieuwe Kia Ceed. 
Krachtige looks, een sportief en dynamisch rijgedrag en massa’s slimme technologieën: 
rijvakassistent, waakzaamheidsassistent voor de bestuurder, automatische noodrem, 
automatische grootlichten… allemaal standaard.  Plus 7 jaar garantie** en 7 jaar map 
updates***. Nog iets aan toe te voegen?  Jawel, uw “Wow!” wanneer u zijn geweldige 
rijdynamiek zelf zult ervaren tijdens een proefrit.

(1) Volgens de nieuwe WLTP-testmethode bedraagt het brandstofverbruik van deze wagens ... l/100 km en de CO2 uitstoot ... g/km. Vanaf 1 september 2019 zullen enkel de WLTP-waarden beschikbaar zijn.  Zie het koninklijk 
besluit van 5 september 2001.

 99 - 145 g/km (NEDC(1))3,8 - 6,4 l/100 km (NEDC(1))


