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Het mobiliteitsplan 
van minister Lydia Peeters:
“We moeten volop inzetten 
op combimobiliteit.”
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D
e katern die u in handen heeft, 
geeft u een zicht op heel wat 
mooie mobiliteitsoplossingen. 
Misschien is dat goed nieuws, 
misschien ook niet. De ham-

vraag is of de voorgestelde oplossingen 
het antwoord zijn op de juiste vraag. Col-
lega-dwarsligger en Amerikaans architect 
Cedric Price wist het al: ‘Er is niets zo fout 
als het beantwoorden van foute vragen.’ 
Wat is ons mobiliteitsprobleem? Dat we 
niet op elk moment van de week tegen 
120km/u naar Brussel of Antwerpen kunnen 
rijden? Dat we niet altijd voor de deur van 
elke bestemming kunnen parkeren? Met 
permissie gezegd: dat zijn (met airco en ver-
warmde zetels verzachte) ongemakken van 
mensen die hoe dan ook mobiel zijn. 

Mobiliteitsarmoede
Daaraan energie, tijd en geld besteden, mag 
natuurlijk. Maar het is minder vanzelfspre-
kend als het ten koste gaat van de oplossing 
van het echte mobiliteitsprobleem: het 
gegeven dat grote aantallen mensen zich 
wel willen verplaatsen, maar dat niet kun-
nen. Omdat de opstap van de tram of het 
perron te hoog is voor hun rolstoel. Omdat 
het openbaar vervoer niet afgestemd is op 
die job in de haven. Omdat de dichtstbij-
zijnde winkel niet op wandelafstand ligt. 
Omdat de steenweg het nog altijd moet 
stellen met moordstrookjes en naar school 
fietsen dus geen optie is. Omdat er na het 
concert geen trein meer terug rijdt. En zo 

kan ik nog even verdergaan. We noemen het 
‘mobiliteitsarmoede’ en dat wekt de indruk 
dat het een privilege is van arme mensen. 
Ten onrechte. Ook jongeren, ouderen, men-
sen met een beperking en de wederhelften 
die hele dagen autoloos achterblijven op de 
groene verkaveling zijn dikwijls feitelijk 
van hun bewegingsvrijheid beroofd. En 
dus uitgesloten van het maatschappelijke 
leven. Dat is geen ongemak meer, dat is een 
onrecht. En wat mij betreft dus een wezen-
lijk mobiliteitsprobleem.

Middelen correct besteden
Het is waar. Veilige fietsvoorzieningen kos-
ten geld. Sociale huisvesting in de kernen 
kost - althans op de korte termijn - meer 
dan ‘in the middle of nowhere’. Zorgen voor 
voldoende en toegankelijke bussen, trams 
en treinen vereist aanzienlijke investerin-
gen. Maar beweren dat we die middelen niet 
hebben, zou gelogen zijn. We hebben ze wel 
degelijk, we besteden ze gewoon anders. Tot 
nader order verkiezen we om ze aan te wen-
den voor het verlichten van ongemakken, 
eerder dan voor de oplossing van proble-
men. We faciliteren liever het teveel dan dat 
we de tekorten aanpakken.

Laat dit dus mijn vriendelijke suggestie 
zijn: als u deze katern leest, vraag u dan bij 
elk item even af voor welk en wiens pro-
bleem het een oplossing zou kunnen zijn. 
En verdeel dan pas uw enthousiasme. ■

Kris Peeters

Mobiliteits- 
deskundige

Mobiliteitsdeskundige Kris Peeters laat zich 
ook wel eens ‘de andere Kris Peeters’ noemen. 
In de eerste plaats om de verwarring met de 
politicus te vermijden, maar daarnaast heeft hij 
vooral een aparte en inspirerende visie op het 
mobiliteitsvraagstuk in Vlaanderen. 
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��" We beschikken wel 
degelijk over voldoende 
financiële middelen, maar we 
besteden ze eerder aan het 
verlichten van ongemakken 
dan aan het oplossen van 
echte problemen.

Het mobiliteitsprobleem 
door een andere bril
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Wat zijn de belangrijkste evoluties  
op het vlak van mobiliteit?

“Binnen de enorm snel evoluerende mobi-
liteitssector zien we vier vaste trends die 
zich ongetwijfeld verder zullen doorzetten 
en de toekomst van de sector zullen blijven 
bepalen. Deze vier trends vallen onder de 
term ‘ACES’: Autonomous, Connected, Elec-
trified en Shared. Autonome (A) voertuigen 
zullen er zeker komen, maar ik verwacht 
niet dat ze voor 2030 algemeen in gebruik 
zullen worden genomen. De meeste spelers 
binnen dit domein bevinden zich immers 
nog steeds in een R&D-fase. Bovendien zijn 
er nog heel wat remmende factoren zoals 
onaangepaste wetgevingen, de technolo-
gie die nog steeds in zijn kinderschoenen 
staat wat ADAS niveau vier en vijf betreft, 
en een gebrek aan bereidheid van overhe-
den om er de nodige investeringen voor te 
doen. Het krioelt momenteel van de bedrij-
ven die nieuwe diensten aanbieden rond 
connectiviteit (C) en delen (S). Deze twee 
aspecten komen steeds meer samen, denk 
maar aan alle mobiele applicaties en plat-
formen waarmee je je multimodaal kan ver-
plaatsen. Dit ruime aanbod binnen een nog 
beperkte markt leidt nu al tot consolidatie.”

Wat gebeurt er binnen het domein 
‘Electrified’?

“Er moet worden gekeken naar een bredere 
waaier aan elektrische voertuigen (E). De 
hybrides, plug-in hybrides en de volelektri-
sche wagens zijn momenteel de drie goed 
gekende varianten. Maar er is ook een min-
der gekend type: de ‘solar EV’ voertuigen. 
Een groot deel van de oppervlakte van deze 
voertuigen is bedekt met zonnepanelen, 
waardoor het voertuig niet enkel a�anke-
lijk is van een batterij die moet worden opge-
laden aan een laadpaal. Nieuw is de transitie 
van lithium-ion (NMC) batterijen naar lithi-
um-S (zwavel). Batterijen worden tegen 2025 
lichter en de reikwijdte zal significant hoger 
worden - tot boven een miljoen kilometers 
volgens Tesla. Steeds meer spelers geloven 
trouwens in de opkomst van waterstof. Dat 
zou dan niet zozeer in de plaats van elektri-
citeit komen, maar wel een tweede aanvul-
lende pijler vormen. Ikzelf verwacht dat dit 
binnen tien jaar mogelijk zal zijn, net zoals 
autonome voertuigen dus. Ook hier zal de 
aanleg van infrastructuur een belangrijke 
succesfactor worden.”

Wat als steeds meer mensen  
een elektrisch voertuig zouden  
gaan gebruiken?

“Sommigen stellen dat het elektriciteitsnet-
werk dat niet zou aankunnen. Hier bestaan 
echter al oplossingen voor, zoals bijvoorbeeld 
‘vehicle-to-grid’ (V2G). Dat staat nog in zijn 
kinderschoenen, maar het wordt wel gedra-
gen door meerdere grote partijen. Zo kan 
men de overtollige elektriciteit terug verko-
pen in het netwerk, waardoor een deel van 
de behoefte aan elektriciteit wordt gecom-
penseerd. Dat zal bovendien de netwerkbe-

heerders helpen om vraag en aanbod beter 
op elkaar af te stemmen. Het potentieel hier-
van op jaarbasis is maar liefst 25 gigawatt, 
wat overeenkomt met het verbruik van 4,7 
miljoen elektrische voertuigen.”

“De Europese Commissie heeft ambitieuze 
doelstellingen vooropgesteld rond het verla-
gen van onze koolstofvoetafdruk. Om deze te 
halen, zullen elektrische voertuigen in de EU 
tegen eind 2021 een penetratie moeten berei-
ken van 8%. We zitten momenteel nog niet 
eens aan 4%. Tegen 2025 wil men 18% berei-
ken, en tegen 2030 zelfs 40%. We zullen dus 
een enorme sprong moeten maken. Boven-
dien zullen we ervoor moeten zorgen dat al 
die elektrische voertuigen ook voldoende 
laadmogelijkheden hebben en optimaal 
gebruik kunnen maken van het netwerk. In 
dat opzicht zijn V2G en een dichte laadinfra-
structuur belangrijke evoluties.”

Welke antwoorden hebben jullie  
op deze trends?

“Om een antwoord te bieden op de ACES-
trends hebben we bij Moobi vier oplossin-
gen ontwikkeld. De eerste oplossing, Moobi 
Charge, omvat een gamma aan laadstati-
ons waarmee we zowel de zakelijke als de 
privémarkt kunnen bedienen. Nederland 
heeft vijftien keer meer laadstations dan 
België. Toch vindt men die penetratiegraad 
in Nederland nog ondermaats. België hinkt 
dus achterop, maar dat betekent ook dat het 
potentieel hier enorm is. Onze doelstelling 
is om tegen 2025 maar liefst vijfduizend 
laadstations op de markt te brengen via 
garagenetwerken. Deze garages funge-
ren meteen ook als Moobi Centers. Deze 
beschikken over experten die speciaal zijn 
opgeleid en gecertificeerd om alle soorten 

elektrische voertuigen te onderhouden en 
herstellen. Maar je zal er ook elektrische 
voertuigen kunnen testen en kopen.”

“De derde en vierde oplossing zijn Moobi 
Share en de Moobi Mobility App. Je kan 
deze ook wel samen zien onder de noemer 
‘shared mobility’. Via onze app kan je laad-
stations vinden in je buurt, kijken welke 
stations vrij zijn en hoe snel ze laden,… 
Op termijn kan je deze app bovendien ook 
gebruiken om je vervoer multimodaal te 
organiseren. Daarbij zullen we als aggrega-
tor gebruikmaken van de meeste e¥ciënte 
en vooruitstrevende applicaties en software 
die vandaag al actief zijn. Ook ons full-EV 
voertuigenaanbod in de Moobi Centers zal 
via dit platform kunnen worden aange-
kocht, onderhouden en gedeeld.” ■

4 trends voor de mobiliteit  
van de toekomst

Onze mobiliteit zal het komende decennium sterk veranderen. Deze evolutie is reeds ingezet, maar toch moet er 
nog enorm veel gebeuren. Innovatieve oplossingen zullen alvast helpen om de vooropgestelde doelstellingen te 
halen. Erwin De Spiegeleire, Head of Moobi bij LKQ, geeft ons een zicht op de nieuwste trends.  Tekst: Joris Hendrickx

��" België hinkt achterop, 
maar dat betekent ook dat 
het potentieel hier enorm is.

moobi.eu

IN SAMENWERKING MET

Erwin  
De Spiegeleire

Head of Moobi  
bĳ LKQ

   ▲ De aanleg van infrastructuur is een belangrĳke succesfactor in de evolutie naar de mobiliteit van de toekomst.
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Hoe is het vandaag gesteld met  
onze verkeersveiligheid?

“Uit statistieken blijkt duidelijk dat de daling 
van het aantal ongevallen die we de afgelo-
pen tien jaar mochten vaststellen, zich niet 
meer verderzet. Zowel de Vlaamse, federale 
als Europese doelstellingen zullen bijgevolg 
niet worden gehaald. Dat betekent naar mijn 
mening dat de afgelopen jaren vooral het 
laaghangende fruit is geplukt. Onze overhe-
den hebben mee geprofiteerd van het feit dat 
wagens heel wat veiliger zijn geworden door-
dat ze zijn uitgerust met meerdere actieve en 
passieve veiligheidssystemen. Dat vertaalde 
zich in het aantal ongevallen dat hetzelfde 
bleef, terwijl het aantal doden en zwaarge-
wonden gelukkig wel bleef afnemen.”

Wat mankeerde er dan?
“Er werd vooral ingezet op sensibilisering, 
wat op zich geen slechte zaak is. Men vergat 
daarbij echter om het gevaarlijkste element 
van het voertuig aan te pakken: de bestuur-
der! Een voertuig is op zich immers veilig. 
Het wordt pas onveilig vanaf het moment 
dat een bestuurder er begint mee te rijden. 
Helaas is er te weinig geïnvesteerd in de 
rijopleidingen. In België en Vlaanderen is 
er eigenlijk geen sprake van een verplichte 
professionele rijopleiding. Je kan je in feite 
laten opleiden door eender wie, ongeacht 
de kennis en kunde van die persoon. Het 
enige verplichte moment waarbij nieuwe 
bestuurders sinds vorig jaar moeten pas-
seren bij een erkende instelling is het 
zogenaamde ‘terugkommoment’. Daarbij 
worden kersverse bestuurders zes tot negen 
maanden na het behalen van hun rijbewijs 
verplicht geconfronteerd met enkele killers 
in het verkeer. Verder is men echter volledig 
vrij en kan men makkelijk door de mazen 
van het net glippen.” 

“Een rijbewijs blijft bovendien levenslang 
geldig. Nooit wordt erna nog gevraagd of 
iemands rijvaardigheden nog wel op punt 
staan en of dat men de wegcode nog wel 
kent. Tenzij je natuurlijk zwaar in de fout 
gaat, maar dan is het al te laat. Dat is dus 
allesbehalve logisch. Het terugkommoment 
is een goed initiatief, maar het beperkt zich 
tot beginnende bestuurders. Het merendeel 
van de bestuurders is onvoldoende in staat 
om de bestaande risico’s op een correcte 

manier in te schatten, zoals onaangepaste 
en overdreven snelheid, te weinig afstand 
houden, alcohol en drugs achter het stuur, 
afleiding door smartphones, enz. En dat 
weerspiegelt zich in de statistieken.”

Wat moet er gebeuren om de situatie 
te verbeteren?

“De oplossing zal moeten bestaan uit een 
combinatie van factoren. Men moet blijven 
sensibiliseren en wakker schudden, maar 
bestuurders moeten ook degelijk worden 
opgeleid én de weginfrastructuur moet ver-
der verbeterd worden. Er zijn nog steeds heel 
wat zwarte kruispunten die nog liggen te 
wachten op een herinrichting. Ook handha-
ving is cruciaal: het heeft geen zin om overal 
langs snelwegen borden te zetten om men-
sen te waarschuwen voor de gevaren van 

“Belgische verkeersveiligheid 
kan nog stukken beter”
Ondanks nieuwe technologieën en tal van sensibiliseringscampagnes 
blijft de verkeersveiligheid in België een grote uitdaging. “Een proactieve, 
evenwichtige en eenduidige aanpak is dan ook hoognodig”, vindt Chris 
Vanhee, zaakvoerder van ProMove.  Tekst: Joris Hendrickx

promove.be

IN SAMENWERKING MET

smartphonegebruik achter het stuur, terwijl 
de pakkans minimaal blijft. Mensen zullen 
dat dan blijven doen. Hetzelfde geldt voor 
te snel rijden en alcohol achter het stuur. Er 
gebeuren al zeer weinig controles, en toch 
lopen nog steeds mensen tegen de lamp.”

Welke nieuwe uitdagingen stellen zich?
“Door de introductie van ADAS (Advanced 
Driver Assistance Systems) ontstaan nu, 
hoe paradoxaal het ook lijkt, bijkomende 
uitdagingen voor de verkeersveiligheid. 
Adaptieve cruisecontrol en rijstrookassis-
tentie zijn op zich heel goede hulpsyste-
men, maar ze nemen de rijtaak niet volledig 
over. Helaas zorgen ze er vaak wel voor dat 
mensen minder alert worden terwijl ze rij-
den. Door die veiligheidssystemen voelen 
mensen zich soms zo veilig in hun wagen 
dat ze zich laten afleiden, bijvoorbeeld door 
hun smartphone. Iedereen denkt dat het 
hem of haar niet zal overkomen, maar toch 
kan één seconde van onoplettendheid ver-
strekkende gevolgen hebben.”

Hoe moet de overheid daar mee 
omgaan?

“Men zou in Vlaanderen veel sneller moeten 
reageren op actuele situaties. De nieuwe 
technologieën in onze wagens zijn daar 
een goed voorbeeld van. Ze worden al volop 
gebruikt in ons verkeer en ontwikkelen 
zich continu verder, maar er wordt geen 
rekening mee gehouden in de rijopleiding 
en tijdens het rijexamen. Toch wordt van 
iedere bestuurder verwacht dat ze met die 
systemen kunnen omgaan. Er moet dus 
veel proactiever worden nagedacht over een 
consistent beleid op het vlak van verkeers-
veiligheid. De meest recente staatshervor-
ming, waarbij sommige zaken een Vlaamse 
bevoegdheid werden en andere op federaal 
niveau bleven, heeft dat zeker niet bevor-
derd. Het heeft het alleen maar complexer 
gemaakt. Er is een gebrek aan een eendui-
dige visie om de vooropgestelde doelstellin-
gen na te streven. Daarnaast is er geen even-
wicht tussen sensibilisering, opleiding, 
handhaving en infrastructuur.” ■

��" Een rijbewijs blijft 
levenslang geldig. 
Nooit wordt erna nog 
gevraagd of iemands 
rijvaardigheden nog op 
punt staan en of dat men 
de wegcode nog kent.

��" Er werd de voorbije 
jaren vooral ingezet op 
sensibilisering, wat op zich 
geen slechte zaak is. Men 
vergat daarbij echter om 
het gevaarlijkste element 
van het voertuig aan te 
pakken: de bestuurder.
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Chris Vanhee

Zaakvoerder ProMove
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Wat houdt de applicatie precies in?
“Get Driven is een gebruiksvriendelijke 
mobiele applicatie die gegroeid is uit een 
webplatform. Iedereen kan er op een een-
voudige manier een privéchau� eur mee 
boeken, of je nu een manager, secretaresse, 
personal assistant of gewoon een parti-
culier bent. Erachter zit een platform van 
door ons opgeleide en geteste chau� eurs. Je 
kan het vergelijken met wat Über doet voor 
taxi’s, maar dan toegepast op de niche van 
de privéchau� eurs. Daarmee bieden we een 
macro-oplossing binnen een domein waar 
er weinig alternatieven bestaan.”

Waarom boeken mensen een 
privéchauffeur?

“Het grootste deel van onze klanten komt uit 
de B2B-sector. Het gaat dan om zaakvoerders, 
managers, C-level executives, enz. Hun tijd 
is vaak enorm kostbaar, waardoor een pri-
véchau� eur een grote meerwaarde kan zijn 
omdat ze dan intussen verder kunnen wer-
ken op de achterbank van hun eigen wagen. 
Zo verhoogt hun e�  ciëntie en krijgen ze 
meer gedaan op een dag. Een ander belang-
rijk doelpubliek zijn mensen die op restau-

rant, naar een feest of een receptie moeten. 
Er is de laatste jaren steeds meer bewustzijn 
gekomen over de gevaren van dronken rij-
den, en de controles zijn ook alsmaar stren-
ger geworden. Daarom kiezen steeds meer 
mensen - professionelen én particulieren 
- ervoor om zich te laten rijden. Zo kunnen ze 
zonder zorgen een glaasje drinken.”

Hoe werkt het precies?
“Na het downloaden van de app maak je een 
account aan. Hierna kan je een reis ingeven 
en een aanvraag versturen. Vervolgens krijg 
je meerdere beschikbare chau� eurs te zien 
die zich kandidaat stellen en waar je uit kan 
selecteren. Via de app boek je de chau� eur 
van jouw keuze, die vervolgens naar een 
vooraf afgesproken locatie komt (jouw thuis-
adres, je kantoor, een carpoolparking,…). 
Daar neemt hij dan plaats in jouw wagen om 
jou naar je bestemming te brengen. Je kan de 
chau� eur voor enkele uren inhuren, maar 
ook voor een hele dag. De chau� eur eindigt 
altijd terug waar hij met u vertrokken is en 
wacht dus op u tijdens de afspraken.”

“We stellen al onze chau� eurs tewerk met 
een arbeidscontract. Per inplanning wordt 
automatisch een dagcontract gegenereerd en 
een aangifte gedaan via een integratie met het 
overheidsportaal van Dimona. Op het einde 
van de maand krijgt iedere chau� eur een loon-
fi che en de bijhorende uitbetaling. Zo bekomen 
we een wettelijk gesloten cirkel. De klant krijgt 
op het einde van de rit automatisch een factuur 
toegestuurd en moet zijn chau� eur verplicht 
een score geven. Dat is voor ons belangrijk 
om een optimale kwaliteit te kunnen blijven 
garanderen. Betaling is digitaal mogelijk met 
creditcard, maar ook via een prepaidbundel, 
waarbij we een lager uurtarief hanteren.”

Aan welke voorwaarden moeten 
de chauffeurs voldoen?

“Onze chau� eurs moeten minimum 20 jaar 
zijn, al minstens twee jaar over een geldig 
rijbewijs beschikken én een blanco straf-
blad hebben. Is dat het geval, dan kunnen ze 
deelnemen aan één van de testdagen die we 
in heel België organiseren. Op een door ons 
afgehuurde locatie moeten de kandidaten 
dan eerst een vragenlijst invullen. Ook heb-
ben we er meerdere voertuigen en instruc-
teurs ter beschikking voor een praktische 
rijtest waarbij de instructeur achter in het 
voertuig plaatsneemt. Tijdens de test ligt 
de focus op defensief rijden. De kandidaten 
moeten immers in staat zijn om onze klan-
ten op een comfortabele manier te vervoeren 
terwijl deze in de wagen aan het werk zijn.”

Waar staan jullie vandaag?
“We zijn van niets begonnen en hebben in de 
voorbije jaren fors geïnvesteerd in ons plat-
form. 2019 was ons derde volledige boekjaar, en 

dat sloten we af met een omzet van ongeveer 
1,7 miljoen euro. We stelden onze chau� eurs 
voor gemiddeld 6.500 uren per maand tewerk, 
wat overeenkomt met een equivalent van zo’n 
45 voltijdse werkkrachten. Onze poule bestaat 
intussen uit een vierhonderdtal actieve chauf-
feurs die meerdere keren per maand voor ons 
werken wanneer zij beschikbaar zijn. Intussen 
is er zelfs een wachtlijst van kandidaat-chauf-
feurs die ook voor ons willen beginnen wer-
ken. We laten hen echter niet allemaal toe om 
ons platform in balans te houden en geen ove-
raanbod van te creëren dat negatieve gevolgen 
kan hebben voor de chau� eurs.”

Hoe vinden jullie klanten jullie?
“Onze belangrijkste vorm van marketing 
is mond-tot-mondreclame. Met ons custo-
mer referral systeem belonen we daarom 
klanten die nieuwe klanten aanbrengen. 
Iedere gebruiker heeft een unieke code die 
hij kan delen met zijn contacten. Gebruikt 
één van deze contacten de code om voor het 
eerst een rit aan te vragen, dan krijgt deze 
klant één uur gratis. De verlener van de 
code krijgt 10% van de rit in credits gestort 
op zijn account, waardoor ook hij voor een 
stuk gratis kan rijden de volgende keer.” ■

Dankzij een mobiele app van Belgische makelij kunnen nu zowel professionelen als particulieren snel en eenvoudig 
een privéchau� eur inhuren. Meer uitleg door Gunther Ghysels, oprichter en CEO van Get Driven.  Tekst: Joris Hendrickx

��" Steeds meer mensen 
- professionelen én 
particulieren - kiezen ervoor 
om zich te laten rijden. 
Zo kunnen ze hun tijd nuttig 
besteden of zonder zorgen 
een glaasje drinken.

getdriven.be

IN SAMENWERKING MET

Privéchauffeur inhuren
wordt kinderspel

 Je kan de dienst vergelijken 
met wat Über doet voor taxi’s, 
maar dan toegepast op de 
niche van de privéchauffeurs. 

Gunther 
Ghysels

Oprichter en CEO 
Get Driven
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Welke algemene evoluties en 
uitdagingen stelt u vast op het vlak 
van mobiliteit?

“Vlaanderen staat vandaag voor grote maat-
schappelijke, economische en technologi-
sche uitdagingen die ons mobiliteitsgedrag 
sterk zullen veranderen. Deze verandering is 
al ingezet met de groeiende populariteit van 
elektrische fi etsen en auto’s, de opkomst 
van de deelauto’s en -fi etsen, de doorbraak 
van mobiliteitsapps en de ontwikkeling van 
zelfrijdende wagens. De verkeers- en ver-
voersdruk is zeer hoog. Iedere minuut die we 
in de fi le staan, is ofwel economisch verlies, 
ofwel verlies van onze schaarse vrije tijd. Er 
zijn ook nog té veel dodelijke verkeersslacht-
o� ers. In 2018 waren er 310 verkeersdoden. 
Dat is onaanvaardbaar.”

Wat zijn voor u als minister 
de grootste prioriteiten?

“Via een modal shift van de (vracht)wagen 
naar duurzamere vervoersmiddelen streef 
ik naar een ontlasting van het wegennet, 
een betere levenskwaliteit en een systeem 
van basisbereikbaarheid via een meer 
vraaggericht en efficiënter vervoerssys-
teem. Dit veronderstelt een goede com-

bimobiliteit waarbij personen vervoers-
middelen combineren. Met de (meer dan) 
verdubbeling van de investeringen in fi ets-
infrastructuur maken we van de fi ets een 
volwaardiger alternatief. Er wordt ook inge-
zet op een kwaliteitsvol en vraaggericht 
openbaar en collectief vervoer en op vervoer 
op maat en deelmobiliteit. Dit alles steeds in 
afstemming met lokale besturen en de ver-
voerregio’s. Daarnaast blijf ik ook gericht 
investeren in het onderhoud, de capaciteit 
en de doorstroming van het wegennetwerk. 
Verkeersveiligheid is een topprioriteit. Het 
aantal verkeersdoden moet jaarlijks dalen. 
We zetten in op verkeersveilig gedrag bij 
alle weggebruikers, maar verminderen ook 
potentiële confl ictzones, in het bijzonder 
voor de kwetsbare weggebruiker. Samen 
met lokale besturen maak ik ook werk van 
een e�  ciëntere en e� ectievere verkeerscon-
trole en handhaving.”

“We moeten 
volop inzetten op 
combimobiliteit”

De bevolking opnieuw verzoenen met het openbaar vervoer, 
inzetten op duurzaamheid en verkeersveiligheid, nieuwe 

technologieën integreren,… Het zijn slechts enkele van de vele 
uitdagingen voor kersvers Vlaams minister van Mobiliteit en 

Openbare Werken Lydia Peeters. Tijd voor een stand van zaken.

��" Reizigers moeten 
kunnen rekenen op 
mobiliteitsdiensten die op 
vlak van comfort, veiligheid, 
snelheid en betaalbaarheid 
de vergelijking met de eigen 
wagen kunnen doorstaan.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Het beleid van minister Lydia Peeters:

��" Iedere minuut die 
we in de fi le staan, is 

economisch verlies 
of verlies van onze 
schaarse vrije tijd.

��" Er zijn nog té 
veel dodelijke 

verkeersslachto� ers. 
Verkeersveiligheid 

is dan ook een 
topprioriteit. 
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In welke zin kan de overheid 
samenwerken met de privésector  
om bepaalde zaken efficiënter  
aan te pakken?

“Met het oog op de modal shift is samenwer-
king met de privésector aangewezen, onder 
meer op vlak van privaat collectief vervoer, 
deelsystemen, intelligente transportdien-
sten, Mobility-as-a-Service (MaaS) en andere 
innovatieve mobiliteitsoplossingen. De 
grenzen tussen privaat en publiek vervoer 
zullen verder vervagen. Nieuwe oplossin-
gen, maar ook nieuwe problemen zullen zich 
aandienen. Bedrijven, burgers, overheden 
en organisaties moeten anders gaan denken 
en handelen. Samenwerking is hierbij cru-
ciaal. Vanuit de Vlaamse overheid willen we 
mee richting geven aan deze omslag, door de 
voorwaarden te creëren en spelers samen te 
brengen met aandacht voor een gezond even-
wicht tussen publieke en private waarden.”

Hoe kunnen we onze mobiliteit 
duurzamer maken?

“Mobiliteit heeft een impact op ons leef-
milieu, vroeger als deel van het probleem, 
vandaag en morgen meer als deel van de 
oplossing. Met ambities inzake onder meer 
combimobiliteit, de modal shift voor het 
personen- én goederenvervoer, de vergroe-
ning van de publieke en private gemotori-
seerde vloot, MaaS en andere slimme toe-
passingen dragen we proactief bij aan een 
duurzame mobiliteit.”

Wat is volgens u nodig om het 
gebruik van het openbaar vervoer  
te bevorderen?

“Reizigers moeten kunnen rekenen op mobi-
liteitsdiensten die op vlak van comfort, vei-
ligheid, snelheid en betaalbaarheid de ver-
gelijking met de eigen wagen kunnen door-
staan. We moeten dan ook prioritair werk 

maken van frequent, snel, stipt, comfortabel 
en betaalbaar openbaar vervoer dat beter 
afgestemd is op de vervoersvraag. Mensen 
moeten ook vlot kunnen schakelen tussen 
vervoersmiddelen, om zo combimobiliteit te 
stimuleren. Dit veronderstelt herkenbare en 
gebruiksvriendelijke mobipunten met een 
aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde 
vervoersmogelijkheden. Ook het aanbod van 
De Lijn en de NMBS, als ruggengraat van het 
openbaar vervoer, moet op een klantvrien-
delijke manier op elkaar worden afgestemd.”

Welke plaats moeten deelinitiatieven 
krijgen?

“Deelsystemen zijn een essentiële schakel 
in duurzame mobiliteit. Het streefdoel is 
een gebiedsdekkend systeem van fiets-
deelsystemen en kwaliteitsvolle fietsen-
stallingen aan haltes en mobipunten. Aan 
mobipunten moet het mogelijk zijn om 

vandaag te kiezen voor de fiets, morgen voor 
de bus en overmorgen voor een (deel)auto 
en andere deelsystemen. Het aanbod van 
openbaar en collectief vervoer wordt geïn-
tegreerd met deelfietssystemen. Zo wordt 
het Blue Bike aanbod alvast geïntegreerd in 
het abonnement van De Lijn. Ook private 
spelers worden, in samenspraak met de ver-
voerregio’s, gefaciliteerd om aan knooppun-
ten deelsystemen te exploiteren.”

Wat met de bedrijfswagens?
“Met het oog op een verdere vergroening 
van het bestaande wagenpark onderzoeken 
we vanuit de Vlaamse regering, in over-
leg met de federale overheid en de andere 
gewesten, hoe we de bedrijfswagens ver-
sneld kunnen vergroenen. Het verminde-
ren van de CO2-uitstoot van de mobiliteit is 
hierbij het ultieme doel, niet het stimuleren 
van een bepaalde technologie.” ■
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Bedrijven, overheden én 
consumenten zijn zich steeds meer 
bewust van de ecologische voetafdruk 
van goederen- en pakjestransport. 
DHL Express zet daarom sterk in op 
het neutraliseren van de CO2-uitstoot 
in hun supply chain. Een gesprek met 
Channel Manager Koen Van Tulder.

Tekst: Sĳ men Goossens

“Het verkleinen en zelfs neutraliseren van onze 
ecologische voetafdruk is één van de belang-
rijkste aandachtspunten binnen de visie van 
DHL Express. Ik schets kort even de context: 
internationale studies tonen aan dat 51% van 
de mensen wereldwijd het klimaatprobleem 
erkennen. 36% van de 18- tot 36-jarigen uiten 
bezorgdheid over de negatieve impact van hun 

consumentengedrag rond online bestellen. 
29% van alle consumenten geeft aan dat er iets 
moet gebeuren rond de uitstoot en verkeers-
hinder die zo gecreëerd worden. Het is dus de 
consument zelf die ons verplicht om hierin 
steeds meer initiatieven te nemen.”

Go Green
“Onze missie is om tegen 2050 C02-neutraal te 
zijn. Eén van de pijlers is ons DHL ‘Go Green’-la-
bel. We compenseren de nauwkeurig gemeten 
uitstoot die onze leveringen genereren door 
te investeren in internationale ecologische 

projecten. Dat kan gaan over windmolenpar-
ken, herbebossingsprojecten, de ontwikkeling 
van ecologische technologieën… Webshops 
en bedrijven die hiervoor kiezen, dragen 
hun steentje bij tot de reductie van CO2 in de 
atmosfeer. Deze budgetten worden internati-
onaal gebundeld en besteed, zodat de impact 
maximaal is. Elke kilo die we leveren bij de 
eindklant levert tien cent op voor deze initia-
tieven. Het kunnen voorleggen van dit label is 
een belangrijke troef voor onze B2B-partners. 
Bedrijven kunnen bovendien ook een gedetail-
leerd carbon footprint report opvragen.” 

De Last Mile
“Een ander luik zit in onze ‘Last Mile’-be-
nadering, het optimaliseren van het laat-
ste deel van het levertraject. Steeds meer 
maken we gebruik van elektronische 
voertuigen en fietskoeriers. Dat zorgt 
voor minder uitstoot, maar ook voor een 
kleinere belasting van het verkeer. Een 
belangrijk instrument hierin is onze On 
Demand Delivery (ODD), waarmee de 
eindklant zelf bepaalt waar en wanneer 
een pakje wordt afgeleverd. Met name 
levering in één van onze 350 Servicepoints 
- vooral buurtwinkels - wordt hierin actief 
gekozen. Leverpogingen - en dus de uit-
stoot - worden verminderd, er is minder 
verkeersimpact en zowel het ophalen als 
het leveren verloopt gebundeld. Ook de 
buurtwinkels verwelkomen een nieuw 
publiek. De winst is dus veelzijdig.” ■

Koen 
Van Tulder

Channel Manager 
DHL Express

dhlexpress.be

IN SAMENWERKING MET
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Pakjesdiensten en e-commerce op koers 
richting CO2-neutraal transport

Vlaanderen telt 86.000 autodelers. Dat is een stijging van 25% ten opzichte 
van vorig jaar.  Ondertussen zijn er maar liefst veertien aanbieders actief 
in Vlaanderen en leert een bevraging van Autodelen.net dat 10% van de 
Vlamingen de intentie heeft te starten met autodelen. Vlaanderen lijkt stilaan 
klaar voor de transitie van autobezit naar -gebruik.

Autodelen steeds populairder in Vlaanderen

I
n de grote steden is autodelen de 
kinderschoenen ontgroeid. Daar 
doet gemiddeld 2,4% aan autodelen, 
ten opzichte van slechts 0,4% op het 
platteland. Toch is het lang geen lou-

ter stedelijk fenomeen meer. Steeds meer 
lokale overheden zetten in op autodelen 
door hun eigen vloot te delen en door een 
doordacht beleid te voeren. Meer dan 35 
gemeenten delen één of meerdere wagens 
en veertig gemeenten zijn bezig met het 
opstellen van een actieplan.

Garagehouders springen op de kar
Een tweede tendens is dat ook lokale 
garagehouders steeds vaker op de kar 
springen. Zij zien dat hun businessmo-

del onder druk staat door enerzijds de 
opkomst van gedeelde mobiliteit - en dus 
potentieel minder verkoop van wagens 
- en anderzijds de elektrificering van de 
vloot die veel minder onderhoud vergt. 
Door autodelen aan te bieden, maken ze 
van een potentiële bedreiging een oppor-
tuniteit. Vier van de veertien Vlaamse 
autodeelaanbieders zijn initiatieven van 
lokale garages. Vaak gaat het om lokale 
initiatieven die een antwoord proberen 
bieden op mobiliteitsvraagstukken in de 
eigen regio. Tot slot valt het ook op dat het 
zogenoemde ‘P2P kostendelend autode-
len’, waarbij privéwagens gedeeld worden 
onder buren zonder economische winst, 
zeer sterk groeit (+35%). 

 Er wordt steeds meer 
een beroep gedaan op 
elektronische voertuigen 
en fi etskoeriers.

Het aantal autodelers 
is het afgelopen jaar 
met 25% gestegen.

1 Vlaming op de 10 
toont interesse om te 

starten met autodelen. 

SUCCES Aanbod verhogen 
Of het aanbod de vraag moet volgen of omge-
keerd lijkt beantwoord te worden door de 
bevraging. Onder de respondenten die momen-
teel nog niet aan autodelen doen, maar het wel 
van plan zijn, is meer dan negen op de tien 
sneller te overtuigen met een toename van het 
aantal beschikbare deelwagens. Dat is meteen 
een extra reden voor lokale overheden om in te 
zetten op het ondersteunen van de aanbieders 
bij het plaatsen van extra deelwagens. Om 
hen te verleiden, is het interessant om ervoor 
te zorgen dat aanbieders gedurende de eerste 
twee jaar zeker zijn van een bepaalde afname 
door bijvoorbeeld als gemeente zelf gebruik 
te maken van de autodeeldienst en door hen 
indien nodig fi nancieel te ondersteunen. ■



NL.PLANET-BUSINESS.BE    ❘    9MEDIAPLANET

“
Een bestelwagen huren, is voorlo-
pig nog een vrij omslachtige aan-
gelegenheid. Klanten moeten zelf 
naar de shop komen, een contract 
opmaken, de schade op het voer-

tuig overlopen, enz. Zo ben je al snel twintig 
minuten kwijt. Dit hele proces wordt nu 
spectaculair vereenvoudigd met onze app 
die alles digitaliseert: registratie, reserva-
tie, gebruik, facturatie… zelfs schade kan je 
met deze app aangeven. Het wordt dus een 
volledig onbemand proces.”

Retailers ondersteunen 
“We zijn momenteel met negentien shops 
de grootste speler op vlak van korte ter-
mijnverhuur van bestelwagens, auto’s, aan-
hangwagens en dergelijke in België. Toch 
willen we onze diensten nog aanzienlijk 

uitbreiden. Een extra uitdaging vinden we 
vandaag in het feit dat steeds meer grote 
retailers - waaronder grootwarenhuizen, 
doe-het-zelf winkels en meubelzaken - ook 
bestelwagens aanbieden. Dit doen ze als 
extra service om hun klanten in staat te 
stellen hun aankoop te transporteren met 
een groter voertuig. Uiteraard is dit niet 
hun core business en missen ze vaak de 
knowhow om alle complexe details, zoals 
wagens aankopen, verzekeringen, scha-
derapportage, enz. correct aan te pakken. 
Het vormt trouwens voor hen ook statutair 
een probleem: een rekkenvuller of kassier 
mag niet zomaar een identiteitskaart con-
troleren. De stress en extra beslommerin-
gen die dit met zich meebrengt, willen wij 
wegnemen door hierin tussen te komen. 
Niet als concurrent dus, maar als uitbrei-
ding op hun service.”

Fileleed vermijden
“Daarom zijn we nu in gesprek met een aan-
tal retailers: wij bieden onze voertuigen en 
ons systeem aan om zowel de klant als de 
retailer compleet te ontzorgen. Je registreert 
en reserveert tussen parking en kassa. Dat 
levert enkele grote voordelen op: de winkels 
worden ontzorgd en onze wagens zijn flexi-
beler en beter verspreid beschikbaar. Na 
de kantoor- of openingsuren kunnen onze 

klanten via de app deze wagens ook huren. 
Zo kunnen we mee fileleed en verzadigde 
wegen op piekuren vermijden. Eenzelfde 
service willen we toepassen bij tankstations 
en op andere nuttige punten. Zelfs een whi-
telabelconcept, waarbij onze bedrijfsnaam 
wordt weggelaten, is bespreekbaar. Dat 
wordt vooral mogelijk doordat de app alles 
drastisch vereenvoudigt.”

Mobility as A Service
“Door onze nationale dekking met negen-
tien ophaalpunten fel uit te breiden via 
retailparkings, tankstations en andere, 
zullen we ook gebruikers van apps die mobi-
liteitsoplossingen aanbieden ter wille zijn. 
Werkgevers en werknemers die gebruik-
maken van dit soort flexibele mobiliteits-
oplossingen, zullen we zo optimaal kunnen 
ondersteunen. Ook in een niet-professio-
nele context zal een grote dekking er zelfs 
voor zorgen dat mensen op termijn gewoon 
te voet of met de fiets naar een dichtbij 
gelegen ophaalpunt kunnen gaan om er 
een bestelwagen te huren. MAS (Mobility 
as A Service) wordt zo erg concreet inge-
vuld. Het is ook enorm eenvoudig: met je 
gsm open je de wagen, registreer je alles en 
geef je mogelijke schadegevallen in. Het is 
zo zelfs een beetje te vergelijken met auto-
delen. Wat we niet doen, is mikken op een 

App maakt van bestelwagenverhuur 
een mobiliteitsoplossing
Het huren van een bestelwagen wordt vanaf eind maart een pak makkelijker: 
Dockx Rental ontwikkelde een app die het hele proces digitaliseert. 
Gecombineerd met een grote spreiding van de ophaalpunten wint onze hele 
mobiliteit. Een gesprek met Managing Director Joeri Dockx.  Tekst: Sĳmen Goossens

dockx.be

IN SAMENWERKING MET

freefloatingaanbod, zoals je wel ziet bij vele 
carsharinginitiatieven. We hebben het hier 
over bestelwagens, dat is iets anders dan 
een kleine personenauto voor je deur. We 
denken dat hiervoor geen maatschappe-
lijk draagvlak bestaat, dus houden we het 
straatbeeld gevrijwaard door vaste ophaal-
punten te gebruiken.”

Vervangwagen én huurauto
“Een ander concept waarvoor we deze app 
kunnen gebruiken, is bijvoorbeeld het ter 
beschikking stellen van bestelwagens voor 
dealers. Wanneer hun klanten een pro-
bleem hebben, is een vervangwagen door-
gaans niet evident. Door bij hen enkele van 
onze wagens te zetten, kunnen ook zij hun 
service aanzienlijk verbeteren. Ook onze 
klanten kunnen dan, zeker ook na de kan-
tooruren, gebruikmaken van deze wagens 
- alweer een uitbreiding van ons netwerk. 
Het belangrijkste is dat deze app een veelzij-
dige oplossing biedt voor vele betrokkenen. 
In de eerste plaats is het voor de klant een-
voudig om een bestelwagen te huren. Retai-
lers, dealers en dergelijke moeten zich dan 
niet langer bekommeren om de rompslomp 
die bij bestelwagenverhuur komt kijken. 
De samenleving wint doordat er minder tij-
dens de piekuren wordt getransporteerd en 
mensen minder geneigd zijn om een groter 
voertuig met meer uitstoot aan te scha�en. 
De verwachting is zelfs dat klanten zonder 
brandstofverbruik naar een ophaalpunt 
kunnen komen omwille van de goede dek-
king. Zo wint uiteindelijk iedereen.” ■

   ▲ Registratie, reservatie, gebruik, facturatie en zelfs schade aangeven: met de app kan het allemaal.
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Joeri Dockx

Managing Director 
Dockx Rental
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Met welke uitdagingen krijgt de 
mobiliteitssector te maken?

“De grote transformatie in de automobiel-
sector, die we weerspiegeld zien in huidige 
trends zoals elektrificatie, digitalisering, 
connectiviteit, autonoom rijden en multi-
modaliteit, zal de komende vijf à tien jaar 
in een stroomversnelling terechtkomen. 
Verschillende mobiliteitsbelevingen zullen 
elkaar opvolgen. Momenteel staat de auto 
nog centraal. Binnenkort gaan we naar 
een wereld waarin mobiliteit duurzamer 
en multimodaal wordt aangepakt. Zelfs de 
bedrijfswagen zal gedeeld worden.”

In welke mate zal dit gebeuren?
“Enerzijds moet tegen 2025 het aandeel elek-
trische en hybride wagens op de Belgische 
wegen ongeveer 30% uitmaken van alle 
inschrijvingen. Vandaag is dat nog geen 10%. 
Anderzijds zullen mensen niet meer enkel 
hun wagen gebruiken, maar zullen ze kun-
nen kiezen uit een waaier aan alternatieven 
voor hun verplaatsingen, zoals het openbaar 
vervoer, deelwagens, de elektrische fiets... Dat 
moet makkelijk en snel gaan. Daaruit ontstaat 
er een soort ecosysteem waarin zowel parti-
culieren als bedrijven een gepersonaliseerde, 
optimale manier kunnen vinden om zich te 
verplaatsen, wat ons meer dagelijks comfort 
en een vlot traject oplevert.”

Er zijn wel nog enkele obstakels...
“De oplossingen die we aanbieden, moeten 
natuurlijk wel e�ciënt zijn. Voor elektrische 
wagens bijvoorbeeld is het feit dat mensen 
niet snel overstag gaan deels te wijten aan het 

gebrek aan infrastructuur. Wanneer we zo’n 
product aan een consument willen verkopen, 
moeten we een volledig pakket kunnen aan-
bieden, inclusief laadoplossingen. Wanneer 
we kijken naar het gebruik van elektrische 
wagens, kunnen we van een optimale oplos-
sing spreken zodra er twee centrale laadpun-
ten zijn: eentje thuis en de andere op het werk. 
Daarnaast zijn er nog de laadpunten die de 
overheid voorziet, maar daar heeft de privé-
sector weinig aan te zeggen.”

Hoe kan een leasingmaatschappij 
oplossingen aanbieden voor het 
mobiliteitsprobleem?

“Een leasingmaatschappij moet zich als 
mobiliteitsprofessional positioneren en 
een zo volledig mogelijke oplossing aanbie-
den. Een oplossing die beantwoordt aan de 
reële en specifieke behoeftes van de klant in 
kwestie. Onze grootste verantwoordelijk-
heid? Bedrijven helpen om hun mobiliteits-
kosten en het gebruik van hun wagenpark 
te optimaliseren. Zo kan een multimodale 
oplossing goed zijn voor het éne bedrijf, 
maar niet voor het andere.”

Zijn er bijzondere voordelen 
verbonden aan een leasing?

“Het grootste voordeel is dat een bedrijf op een 
erg heldere manier zijn budget kan opmaken 
wat betreft de kosten van zijn wagenpark, 
waardoor het zijn middelen mogelijk elders 
kan investeren. Aangezien het hier om lasten 
gaat, kunnen ze deels worden afgetrokken 
van de belastingen. We kunnen daarin ook 
andere diensten opnemen, zoals beheer van 

Naar een nieuw soort mobiliteit
Zal de individuele wagen nog lang centraal staan in onze mobiliteitsmix? 
Hybride, flexibele en makkelijk te beheren oplossingen zien nu al het licht. 
Didier Willems, Chief Operating O�cer bij Volkswagen D’Ieteren Finance, 
deelt zijn visie met ons.  Tekst: Philippe Van Lil

vdfin.be
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het wagenpark of de mogelijkheid om alter-
natieve vormen van mobiliteit te gebruiken, 
allemaal opgenomen in de maandelijkse 
factuur. Neem nu een elektrische wagen die 
een oplaadpunt nodig heeft. Er bestaan sys-
temen die ervoor zorgen dat de werknemer 
automatisch terugbetaald wordt voor het deel 
verbruikte elektriciteit om thuis zijn voertuig 
op te laden. Leasing biedt bedrijven een uit-
zonderlijk eenvoudig vlootbeheer.”

Welke oplossingen biedt uw 
maatschappij aan op het vlak van 
mobiliteit?

“Aangezien we het nu toch over elektrificatie 
hebben: wij bieden een fullservice leasing 
aan specifiek voor elektrische wagens. Naast 
onderhoud en verzekering, is ook de laadoplos-
sing van onze partner EDI hierin opgenomen. 
Hierbij krijgt de klant een audit van de elektri-
sche installatie thuis, een intelligente laadpaal 
en een laadpas waarmee hij toegang krijgt een 
bijzonder groot netwerk van publieke laad-
punten in Europa. Daarnaast hebben we ook 
nog Flex-Moby en Bike-Moby. Met die eerste 
formule kan men een energiezuinigere wagen 
gebruiken voor dagelijkse verplaatsingen, 
maar heeft men toch de mogelijkheid om een 
aangepaste oplossing te kiezen voor specifieke 
gelegenheden, zoals een SUV om op vakantie 
te gaan. Bike-Moby is een leasingformule voor 
een groot gamma aan gewone en elektrische 
fietsen. De werknemer kan genieten van een 
premie per afgelegde kilometer. De werkgever 
heeft, naast duidelijke fiscale voordelen, ook 
de mogelijkheid de fiets te kopen op het einde 
van het contract. En dit ten voordele van zijn 
werknemer, als hij dit wenst. Zo draagt hij op 
een positieve manier bij tot de mobiliteit en het 
welzijn van zijn werknemers.”

En daarnaast is er nog een 
multimodale app beschikbaar.

“Inderdaad. Met onze app kan een bedrijf 
zijn werknemers de mogelijkheid bieden 
om verschillende transportmiddelen te 
gebruiken door hen een mobiliteitsbudget 
te geven. Elke werknemer kan dan zelf kie-
zen in functie van zijn behoeften hoe hij zijn 
maandkrediet spendeert. Om het op admi-
nistratief vlak ook makkelijk te maken, is 
die dienst inbegrepen in de maandelijkse 
prijs voor de leasing. De formule maakt 
mobiliteit ook e�ciënter en verhoogt het 
dagelijks comfort van werknemers.” ■

��" Een leasingmaatschappij 
moet bedrijven vooral helpen 
om hun mobiliteitskosten 
en het gebruik van hun 
wagenpark te optimaliseren.
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��" Tegen 2025 moet het 
aandeel elektrische en hybride 

wagens op de Belgische wegen 
ongeveer 30% uitmaken van 

alle inschrijvingen.

Didier Willems

Chief Operating Officer  
bĳ Volkswagen D’Ieteren Finance
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Houd ook rekening met fiscale en 
milieuparameters bij het opmaken 
van het kostenplaatje van een 
wagenpark. Volgens Tom Van Assche, 
Fleet Manager bij BMW BeLux 
moet men niet enkel kijken naar de 
catalogusprijs van een wagen.

Tekst: Philippe Van Lil

Welk soort motor is de beste?
“Of het nu elektrisch, plug-inhybride, 
benzine of diesel is, uiteindelijk moet een 
bedrijf zelf kiezen welke motor het beste 
past bij de soort mobiliteit die zijn werkne-
mers nodig hebben, ook in de toekomst. Is 
100% elektrisch de toekomst? Niet noodza-
kelijk. In België zijn er momenteel slechts 
een vijfduizendtal laadpalen, terwijl dat er 
in Nederland reeds vijftigduizend zijn… Ver-

geleken met andere brandsto�en is diesel 
bovendien nog niet afgeschreven. Volgens 
een studie van de universiteiten van Leu-
ven, Brussel en Gent in opdracht van de VRT 
is een dieselmotor nog steeds een van de 
betere opties op de markt.”

En plug-inhybridewagens dan?
“Die zijn ook een goede oplossing. We zien dat 
veel van die wagens duizenden kilometers 
kunnen afleggen zonder benzine te hoeven 
bijtanken. De vijftig  kilometer autonomie 
die ze hebben op batterij is vaak voldoende 

voor het woon-werkverkeer. Je moet het ook 
veel breder bekijken, namelijk de volledige 
levenscyclus van de wagen: van productie tot 
recyclage, niet enkel het gebruik.”

Hoe kan een bedrijf de kosten van 
zijn wagenpark verlagen?

“Veel bedrijven kijken uiteraard naar de 
prijs van de wagen, kortingen inbegrepen, 
en berekenen op basis daarvan het maande-
lijks bedrag voor de leasingmaatschappij op 
drie tot vijf jaar. Maar dat is niet genoeg. De 
totale eigendomskosten moeten onderzocht 

worden: de nettogebruikskosten, maar ook 
de evolutie van de fiscaliteit, om maar een 
voorbeeld te geven. We weten al dat dit jaar 
de fiscale aftrekbaarheid afgebouwd zal 
worden. In 2021 worden er mogelijk nieuwe 
emissienormen van kracht - ook dat is een 
belangrijke factor. Onze ervaring leert ons 
dat slechts 15 tot 20% van de bedrijven die 
kosten op een grotere schaal bekijken.”

Een wens voor de toekomst?
“Het is belangrijk dat we in België zekerheid 
krijgen op bestuursvlak over de toekomst van 
bedrijfswagens. Het aandeel plug-inhybrides 
is op een jaar tijd gestegen van 9% naar 24% 
van onze omzet. Bedrijven en particulieren 
tonen meer interesse voor dat soort wagens 
omdat de belastingstructuur hen daartoe 
aanspoort. Wij zijn bereid om ons wagenpark 
nog groener te maken, maar daarvoor is een 
stabiel fiscaal klimaat nodig.” ■

bmw.be

IN SAMENWERKING MET
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Uw wagenpark beheren: check alle parameters

Tom  
Van Assche

Fleet Manager bĳ 
BMW BeLux

“
Op het recente autosalon was het 
aanbod aan voertuigen en aandrij-
vingen nog nooit zo uitgebreid, en 
dat maakt het er als bedrijfsleider of 
beslissingsnemer niet eenvoudiger 

op. Moeten we nu zo nodig af van die diesel en 
radicaal de ommezwaai maken naar volledig 
elektrische voertuigen? Kiezen we de hybride 
tussenoplossing of toch maar een benzine? 
Alles begint bij de vraag of werkgever en werk-
nemer klaar zijn voor een omschakeling en 
welke optie het meest voordelig is in functie 
van het gebruiksprofiel van de bestuurder.”

Total Cost of Ownership
“Een handig hulpmiddel daarbij is de bereke-
ning van de ‘Total Cost of Ownership’. Daarbij 
wordt niet alleen rekening gehouden met de 
maandelijkse leasekost van de wagen, maar 
worden ook het verbruik, de fiscale kosten 
zoals de beperkte BTW-aftrek, de verworpen 
uitgaven in de vennootschapsbelasting en de 
solidariteitsbijdrage voor de sociale zekerheid 
meegerekend. Leg dat samen met het ‘Voordeel 
Alle Aard’ - de belasting die de gebruiker van het 
voertuig betaalt op het privégebruik - en je hebt 

mooi alle alternatieven op een rijtje. Vandaag 
kiest nog steeds een meerderheid van de bedrij-
ven voor zuinige dieselwagens, die tegenwoor-
dig ook erg goed scoren op milieuvlak.”

“Een aandachtspunt bij de omschakeling 
naar elektrisch rijden, is om na te gaan of 
de werknemer thuis kan laden en of er laad-
palen op de werkplek geïnstalleerd kunnen 
worden. Publiek laden drijft de prijs name-
lijk snel omhoog. Voor de afrekening van het 

elektriciteitsverbruik bij werknemers thuis 
bieden alle leasemaatschappijen vandaag 
slimme oplossingen. Ook laadpalen, thuis 
en op het werk, kunnen mee opgenomen 
worden in het leasecontract. Plug-inhybri-
des scoren erg goed op fiscaal vlak, maar om 
de totale kostprijs onder controle te houden, 
moet men zo veel mogelijk elektrisch rijden. 
Het rijbereik van de meest recente modellen 
wordt ook groter, waardoor ze meer en meer 
als goed alternatief uit de bus komen.”

Ontzorging van A tot Z
“Je moet wel opletten dat het gekozen model 
niet als een fiscale ‘fake’ hybride wordt 
beschouwd. Uw leasemaatschappij of conces-
siehouder weet precies welke modellen fiscaal 
aan te bevelen zijn. Het voordeel van een opera-
tionele leasing is bovendien dat alles perfect te 
budgetteren is en dat je je geen vragen moet stel-
len over wat de tweedehandswaarde van een 
dieselwagen of een elektrisch voertuig binnen 
vier of vijf jaar zal zijn. Ontzorging voor de werk-
gever en de werknemer dus, van bij de keuze van 
het voertuig tot aan het ende van het contract, 
dat is de specialiteit van onze sector.” ■

“Leasingmaatschappijen helpen keuzestress beperken”
Nooit eerder reden er meer bedrijfswagens op onze wegen dan vandaag. “Het systeem blijft ondanks de recente 
fiscale bijsturingen nog steeds erg interessant”, zegt Frank Van Gool, Algemeen Directeur Renta VZW.

��" Alles begint bij de 
vraag of werkgever en 
werknemer klaar zijn 
voor een omschakeling 
en welke optie het meest 
voordelig is in functie  
van het gebruiksprofiel 
van de bestuurder.

Frank Van Gool

Algemeen Directeur Renta VZW
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*

AIXAM
is sinds zijn oprichting in 1983 

de nummer 1 in auto’s zonder autorijbewijs*
in België en Europa. 

Aixam is de referentie in de sector, zowel voorprivévoertuigen 
(Aixam gamma) als voor ultralichte bedrijfsvoertuigen (Aixam Pro gamma) en 

biedt een thermische motor of een 100% elektrisch wagen.

Aixam Belgium
is invoerder voor België

sinds 1983 en werkt 
samen met meer dan

40 verdelers
over het hele land.

Info@aixam-belgium.be
www.aixam-belgium.be

Mobiliteit verbeteren: daar kunnen we 
alleen maar bij winnen. 
Wij weten hoe cruciaal mobiliteit wel is voor de ontwikkeling van uw business. 
Wij weten ook dat Touring, als één van de grote spelers, een hoofdrol te vervullen hee�  in de ontwikkeling van de 
mobiliteit van morgen. Een mobiliteit die de effi  ciëntie en dus ook het succes van uw bedrijf verhoogt. 

Precies daarom werken wij nu al aan nieuwe oplossingen voor de toekomst. 
Zo depanneert Touring nu ook uw elektrische auto. Dankzij een kleine boost rijdt u gerust verder naar een 
oplaadpunt. Want uw mobiliteit is onze prioriteit nummer één. Vandaag én morgen.

Wilt u graag meer weten?
Bel 02 233 24 53 of mail naar tbs@touring.be

Touring Club - Wetstraat 44 - 1040 Brussel - 02 233 22 02 - touring.be De gewaarborgde prestaties in België worden uitgevoerd door de v.z.w. Koninklijke Belgische 
Touring Club, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0403.471.597 Brussel, CBC BE55 1910 4222 2244 CREG-
BEBB, FSMA nr. 011210 cA.

touring.be




