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EDITO

MIJLPALEN
Het zal u misschien al opgevallen zijn dat Automotions er deze
keer anders uitziet.
J&T Autolease heeft zich immers een nieuw logo en een nieuwe
look aangemeten en die zal u voortaan terugvinden in al onze
officiële communicatie: e-mail signatures, briefpapier, nummerplaathouders, …. Achter deze cosmetische opfrisbeurt gaat
echter ook een grotere vernieuwingsoperatie schuil die niet zo
zichtbaar is, maar wel veel ingrijpender.
Om nog klantgerichter en efficiënter te kunnen werken, zijn alle
departementen overgestapt op één geïntegreerd nieuw ICTsysteem. Een nieuwe stap in digitalisering die ons resoluut aan
de kop van het peloton brengt en dat zal u als klant alleen maar
ten goede komen. Het zou kunnen dat we door deze conversie
tijdelijk wat minder bereikbaar waren en dat antwoorden misschien wat langer op zich lieten wachten dan u van ons gewoon
bent. Indien dat zo was, willen we ons daarvoor verontschuldigen.
Ondertussen draaien we stilaan weer op volle kracht én dat met
een extra digitale duw in de rug! Deze digitale upgrade hebben
we trouwens doorgetrokken naar onze website jentautolease.be
die we ook volledig vernieuwd hebben. Transparant, overzichtelijk en boordevol praktische informatie!
Maar over naar de orde van de dag, en dat is deze Automotions
die voor u ligt. Een boeiende mix van praktische informatie rond
actuele zaken zoals WLTP en cash for car, nieuws van het huis
en natuurlijk onze vaste rubrieken zoals Made in Belgium. Deze
laatste gaat over Belgische champagne, misschien een leuke
aperitief voor de zomer die voor de deur staat?
Ik wens u alvast veel leesplezier en een deugddoende vakantie!
Jan Deknuydt
Algemeen directeur
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Ontdek de nieuwe Ford Focus
Een compleet nieuw businessmodel

Het sportieve design van de nieuwe Ford Focus ST-Line geeft uw zaak meteen
meer dynamiek. Dankzij een reeks intelligente rijhulptechnologieën wordt rijden
nog makkelijker en veiliger. Zo krijgt u ondersteuning van Adaptive Cruise Control
met Stop & Go, Lane Centering, verkeersbordherkenning en zoveel meer.
Geef uw business een boost, surf naar ford.be

3,5-5,7 L/100 KM.

91-130 G/KM CO2. (CO2MPAS)

CO2MPAS verbruik- en uitstootgegevens zijn getest door Ford, maar nog niet finaal gehomologeerd. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting.
Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Meer informatie bij uw Ford-verdeler. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be/FleetEnLeasing.
De afgebeelde wagen wijkt af van de werkelijke specificaties.
Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. ford.be
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NEWS

ZORGELOOS
OP REIS MET
HET DRIVE CERTIFICATE

W

ie al eens met zijn
bedrijfswagen

naar

een land buiten de

Schengenzone reisde, weet welke

omslachtige

procedure

hieraan

voorafgaat. Niet alleen jij, maar ook
je wagen moet immers een correct
‘visum’ hebben. De procedure om
dat document te verkrijgen, kan nu
eenvoudiger.
Vroeger moest elke werknemer die
met zijn leasewagen de Schengenzone
verliet,

ook

een

toelatingsformulier

bezitten. Dat gebeurde onder meer via
een gehandtekend document van de
eigenaar van je wagen, in dit geval dus
de leasemaatschappij, een handtekening die gelegaliseerd moet zijn door

leasemaatschappij,

de juiste instanties.

gezien eigenaar is van de wagen. Zij

de Managing Director van Renta Drive

controleert de nummerplaat en het

nog enkele voordelen: “Het certificaat,

en

die

juridisch

vraagt

Daarnaast heeft het systeem volgens

Die kreeg je pas na een procedure vol

chassisnummer

indien

dat geldig is voor een periode van

getelefoneer, e-mailverkeer en zoek-

nodig correcties aan de aanvrager.

maximaal 185 dagen, verhelpt twee

tochten naar de juiste persoon, en dat

Vervolgens krijgt het document de

van de grootste problemen bij de vo-

met het risico dat je er aan de grens

digitale handtekening van een verant-

rige manier van werken. Doordat het

achter komt dat je toch niet over alle

woordelijke van de leasemaatschappij,

certificaat gecontroleerd wordt door

documenten beschikt of er toch een

die bevestigt eigenaar te zijn van het

verschillende partijen, wordt het risico

foutje in de administratie is geslopen.

voertuig.

wordt

op fouten praktisch nihil. Een tweede

daarna gelegaliseerd door de Kamer

Die

handtekening

voordeel is dat je het document zo

Renta Drive app

van Koophandel, zij het pas na betaling

vaak kan afdrukken als je wil. Zo loop

“De bedoeling is deze omslachtige en

via PAY app, van € 66 ex. BTW.

je niet het risico dat je de documenten

tijdrovende manier van werken te ver-

bij het uitrijden van de Schengenzone

vangen door een klantvriendelijk, veilig

Grote problemen verholpen

online platform”, legt Henri Jeandarme,

Nadien komt de aanvraag in de IT-

geen goedkeuring meer hebt wanneer

Managing Director van Renta Drive vzw

applicatie-legalisering

je na je vakantie of werkperiode terug

terecht,

ter controle moet afgeven en bijgevolg
een

uit. “Al die administratieve procedures

samenwerking tussen onder andere de

zullen vanaf midden juni vereenvou-

Kamer van Koophandel en het Federaal

digd worden dankzij de nieuwe Renta

Ministerie

Drive app . Hierin kan je zelf na registra-

“Na legalisatie wordt het unieke DRIVE

tie een modelformulier invullen waarin

CERTIFICATE

onder andere je naam en adres worden

naar de persoon die de aanvraag deed

gevraagd, maar ook je nummerplaat,

en kan de chauffeur het voorleggen bij

Voor meer info kan u terecht bij

de duur van je rit en het land waarvoor

controle aan de grens, een procedure

Renta Drive via:

je de toelating wenst enzovoort.”
Dit

formulier

digitaal

wordt

doorgestuurd

van

Buitenlandse

huiswaarts keert.”

digitaal

Zaken.

doorgestuurd

die een tiental kalenderdagen duurt

rentadrive.org

vanaf het moment dat de betaling

+32 (0)2 669 69 75

vervolgens

wordt

contact@rentadrive.be

naar

Jeandarme.

de

voltooid”,

verduidelijkt

Henri
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VAN DAY
MET HYUNDAI
SCHOT IN DE ROOS

O

p 19 april stond naar goede gewoonte bij J&T Autolease de eerste

paradepaardje, de i30 N, trachtte het

Van Day van dit jaar op het programma, in samenwerking met

merk haar verscheidenheid extra in de

Transport Media. Het merk dat ditmaal in de schijnwerpers stond

verf te zetten. De aanwezigen mochten

was de Koreaanse autobouwer Hyundai, die met haar volledige gamma af-

elk voertuig aan de tand voelen tijdens

gezakt was naar het Limburgse Beringen en meer bepaald naar de terreinen

een proefrit doorheen het Limburgse

van Hyundai Mobis Parts Europe.

landschap. “Deze Van Day was een
fantastische ervaring”, klinkt het bij

“We zijn heel tevreden dat we dit

Jean Demarbaix, administratief direc-

nieuwe

ach-

teur bij Groven+: “We zijn vrij nieuwsgie-

& Marketing van Mobis Parts Europe.

tergrond kunnen gebruiken voor ons

rig naar de modellen van Hyundai om-

“Echt boeiend om in contact te komen

evenement”, vertelt een enthousiaste

dat we deze nog niet in ons wagenpark

met de eindklant!”

distributiecentrum

als

Ward Narinx, Sr. Accountmanager Sales

Patrick Jaspers, Lease Consultant & LCV

hebben. Daarom is het interessant om

Manager bij J&T Autolease. “De opkomst

vandaag na te gaan wat de mogelijkhe-

Niet alleen een recordopkomst dus

is bijzonder groot en ik vermoed dat dit

den van dit merk zijn.”

voor deze editie van de Van Day, maar

te maken heeft met de onbekendheid

veel lof voor alle partners. Op naar de

van het product dat we vandaag in de

En

kijker plaatsen. De aanwezigen kijken er

gesmaakt werd! Naast haar H350,

of

het

gamma

van

Hyundai

volgende Van Day, die zal plaatsvinden
in het najaar en waarbij Ford in de kijker

echt naar uit iets nieuws te ontdekken.”

had Hyundai ook enkele personen-

zal worden gezet.

Dat vermoeden werd bevestigd door

wagens van stal gehaald. Met hun
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LOOK

NIEUWE LOOK,

MAAR DEZELFDE
ONGEËVENAARDE SERVICE!

U

heeft het misschien al gemerkt wanneer u met ons contact hebt

duurzaam wagenparkbeheer en bie-

opgenomen. Zij het via onze website, via mail of via briefwis-

den we steeds meer ecologische mo-

seling: uw leasemaatschappij heeft zich een volledige nieuwe

biliteitsoplossingen aan. Het is niet voor

look aangemeten. Met deze transformatie slaan we een nieuwe weg in bij

niets dat er een groene knipoog zit in

J&T Autolease om nog beter een antwoord op maat te kunnen bieden aan

het nieuwe logo van J&T Autolease.

onze klanten.
De dienstverlening in vraag stellen, beDe groene beweging inzake mobiliteit

files, het toenemend energiegebruik

tekent ook dat we bij J&T Autolease de

is niet meer weg te denken uit onze

en de uitstoot van CO 2 maken dat

sterke punten blijven behouden. Onze

sector. Hoewel mobiliteit een voor-

we als sector onze diensten moeten

waarden, die we sinds onze start in 1996

waarde is voor welvaart en welzijn, is

omdenken. Iedereen wordt zich meer

hoog in het vaandel dragen, zullen we

het huidige systeem jammer genoeg

en meer bewust van het belang van

dan ook blijven nastreven. U vindt ze te-

ook schadelijk voor economie, mens

duurzaam rijden. In dat kader advi-

rug op de homepage van onze volledig

en milieu. De dagelijkse structurele

seert J&T Autolease haar relaties over

vernieuwde website: jentautolease.be .

De voordelen van J&T Autolease

Expert
in leasing
Onze

jarenlange

Oplossingen
op maat
lease-Onze medewerkers steken

Persoonlijk
en betrokken
De

vaste

contactperso-

Uitgebreid
aanbod
Het

aanbod

ervaring mag u beschouwen

er hun handen voor in het

nen zijn de gezichten van

J&T Autolease

als het fundament onder

vuur: we zoeken voor u dé

J&T Autolease en zullen ook

grenzen. Zo bieden we ver-

onze hedendaagse visie op

oplossing op maat. Of u nu

dezelfde blijven, zij het met

schillende leasevormen aan

dienstverlening

een wagenpark heeft van 1

een e-mailhandtekening of

voor personenwagens. Maar

en

auto-

kent

van
geen

leasing. Een visie die is sa-

of 100 wagens … We zorgen

een visitekaartje dat er mis-

onze sterkhouder in de lease-

men te vatten in één woord:

voor een pasklaar antwoord.

schien wat anders uit ziet. U

markt blijft zeker ook het aan-

drive. Alleen mensen met

Wenst u over te stappen

kunt terecht bij de persoon

bod in bestelwagens. Of u nu

drive hebben plezier in hun

op een meer ecologisch

die u sinds de start van onze

op zoek bent naar een com-

werk, kunnen uitblinken in

wagenpark? Of wenst u be-

samenwerking

gewend

pacte, middelgrote, grote of

hun vak en bezorgen u een

stelwagens die op een spe-

bent. Hij of zij kent uw bedrijf

specifiek omgebouwde be-

uitmuntende klantervaring.

ciale manier omgebouwd

als zijn of haar broekzak en

stelwagen, bij J&T Autolease

Mensen met drive maken

zijn? We gaan samen op

zorgt ervoor dat u met raad

krijgt

het verschil.

zoek naar de oplossing die

en daad bijgestaan wordt.

professioneel advies gekop-

u

altijd

het

beste

past bij uw bedrijf en haar

peld aan een scherp tarief in

medewerkers.

combinatie met een op maat
samengesteld dienstenpakket. Een bestelwagen moet
immers niet alleen mobiliteit
garanderen, maar ook uw
werk makkelijker maken.
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NIEUWE GEZICHTEN …

OM U NOG BETER
TEN DIENSTE TE STAAN

Z

oals gezegd, hoeft u niet te vrezen dat uw vaste contactpersoon
bij J&T Autolease niet langer dezelfde is. Maar door de permanente groei van uw leasemaatschappij, blijft het team achter

J&T Autolease groeien. We stellen ze graag aan u voor zodat ze voor u evenmin een onbekende blijven.

Kenny Brouwers
Als

Marketing

&

Philippe Dossin

Mariska Goigne

Communication

Aansturen van de financiële afdeling die

Contractbeheerder Mariska Goigne be-

Manager waakt Kenny Brouwers over

bestaat uit de financiële administratie,

handelt alle administratieve verwerkingen tijdens een leasecontract: van de

de merkidentiteit van J&T Autolease.

debiteuren- en crediteurenbeheer en

Hij verzorgt de interne en externe com-

controlling: dat is de functieomschrij-

opvolging van boetes en tankkaarten

municatie zodat die zo goed mogelijk

ving van de nieuwe Finance Manager

tot de herberekeningen van de con-

aansluit bij de verwachtingen van alle

van J&T Autolease, Philippe Dossin.

tracten en de import van wagens via de

relaties.

“Met mijn ervaring opgedaan doorheen

douane. Haar ervaring als fleet mana-

verschillende financiële functies in de

ger heeft haar geholpen om het bestel-

Zijn brede ervaring in marketing en

industrie, kijk ik met een frisse blik naar

en afleverproces van een voertuig te

product management bij verschillende

de organisatie om zo in te zetten op de

begrijpen, alsook herberekeningen en
boetebeheer.

automobielinvoerders (Mitsubishi en

verdere optimalisatie van de verschil-

SsangYong) neemt Kenny nu mee om

lende processen”, klinkt het gemoti-

mee te bouwen aan de toekomst van

veerd bij de Finance Manager.

J&T Autolease. Die ziet er rooskleurig uit,

De

keuze

voor

leasemaatschappij

J&T Autolease als volgende stap in haar

dankzij de onderscheidende factoren

Philippe Dossin kijkt ernaar uit om

carrière was evident: “Ik heb gekozen

die J&T Autolease kan voorleggen.

mee voor de verdere ontwikkeling

voor J&T Autolease omwille van het

van J&T Autolease te zorgen. “Ik koos

afwisselend takenpakket in de auto-

“Klantgerichtheid wordt hier hoog in het

voor J&T Autolease omdat deze lease-

sector en de teamspirit die het bedrijf

vaandel gedragen. Bij alle bedrijfsacti-

maatschappij een uiterst dynamische

uitstraalt.” Die excellente interne sa-

viteiten valt de persoonlijke en betrok-

omgeving biedt met een duidelijke

menwerking is dan ook de sterkte van

ken touch op. Er wordt steeds vanuit de

groeistrategie en korte en snelle beslis-

de leasemaatschappij, aldus Mariska.

klant gedacht, waardoor er gemakkelijk

singslijnen.” De kleine en dynamische

“Zo kunnen we de klanten op een snelle

oplossingen op maat gecreëerd kun-

structuur van J&T Autolease zorgt er

en professionele manier helpen.”

nen worden. Verder zijn we een expert

volgens Philippe Dossin voor dat ze

in leasing, met een sterke specialisatie

steeds op maat van de klant kunnen

in bepaalde domeinen zoals bijvoor-

werken en de onafhankelijkheid t.o.v. de

beeld bestelwagens.”

constructeurs kunnen garanderen.
Ontdek het volledige team van J&T Autolease op onze vernieuwde website:
jentautolease.be / nl / over-ons / ons-team

You drive it. You define it.

Afgebeeld voertuig met opties

B Y

H Y U N D A I

Stijl is een kwestie van jezelf te blijven, altijd en overal. Kijk naar de All New Hyundai KONA
en je weet wat we bedoelen. Hij is eigenzinnig en karaktervol. Hij straalt één en al vertrouwen
uit. En hij is uitgerust met vele innovaties zoals Smart Device Integration voor perfecte
connectiviteit en state-of-the-art LED-lampen. De turbomotor met 177 pk en vierwielaandrijving
tovert altijd een glimlach op je gezicht, waar je ook heen trekt. Ontdek de All New KONA bij je
Hyundai verdeler en sla een nieuwe weg in.

5,2 - 6,7 (L/100KM) • 117 - 153 CO2 (G/KM) (NEDC)

JAAR

WAARBORG ZONDER

KILOMETERBEPERKING

* 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.
Adverteerder: Korean Motor Company nv - Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - DEXIA IBAN BE36 5503 3947
0081 - BIC: GKCCBEBB. Niet-contractuele foto. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be.
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ONMISBARE FLEET TIPS,
DEEL TWEE!

n de 40ste editie van Automotions brachten we
u al 20 tips voor een goed vlootbeheer. Zoals
beloofd brengen we u in deze editie het twee-

de deel. Van fiscaal ingewikkelde constructies tot
praktische tips voor een alledaags beheer: lees en
leer!
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KUNNEN MIJN WERKNEMERS
HUN ELEKTRISCHE AUTO LADEN
BIJ ANDERE BEDRIJVEN?

Ja, WE-EV is in België het eerste deelnetwerk van laad-

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN
EEN MOBILITEITSVERGOEDING
EN EEN MOBILITEITSBUDGET?

palen voor elektrische voertuigen bij bedrijven. De laad-

Vandaag wordt er met heel wat termen gegoocheld rond de

ENGIE werkt samen met BMW en Renault om de invoe-

bedrijfswagen: mobiliteitsbudget, mobiliteitsvergoeding, …

ring van WE-EV te versnellen.

het ene is al goedgekeurd door de regering, het andere komt
er aan. Maar wat houden beide termen in?

palen worden bij bedrijven die lid zijn geïnstalleerd op
plaatsen die toegankelijk zijn voor WE-EV-community.

Door middel van een elektronisch platform verzorgt
WE-EV het beheer van de laadbeurten en de facture-

De mobiliteitsvergoeding wordt ook wel cash for car

ring van de opgeladen elektriciteit aan de leden. Het

genoemd. En die vlag dekt perfect de lading. In dit systeem

platform is via smartphone toegankelijk en via de appli-

ruil je je bedrijfswagen in voor een geldbedrag. Er is geen

catie wordt de locatie van de laadpalen van het netwerk

maximumbedrag vastgelegd. Het bedrag evolueert niet in

aangegeven. ENGIE staat in voor de voorstudie en de

de tijd, behalve de indexering, dus ook niet als de werknemer

installatie van de laadpalen, het WE-EV-platform en de

in een nieuwe functie terechtkomt die aanleiding zou gege-

service desk (24 / 7).

ven hebben tot een duurder voertuig.
Bij een mobiliteitsbudget moet een werknemer niet kiezen tussen zijn bedrijfswagen of een geldsom, maar mag hij
een bepaald bedrag spenderen aan zijn mobiliteit. Zo kan hij
opteren voor een kleinere, goedkopere bedrijfswagen en met
het restbedrag een fiets aanschaffen om bij goed weer naar
het werk te pendelen. In deze regeling is het zelfs mogelijk dat
er een restbedrag overblijft.

Wie lid wil worden van WE-EV surft naar de website
van WE-EV ( we-ev.be ) en vult er zijn adresgegevens in.
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Bij traditionele herstellingen worden grote stukken opnieuw

BEANTWOORDEN
DE ZWARTE DOZEN
IN ONZE VOERTUIGEN
AAN DE PRIVACYREGELS?

WAT ZIJN DE VOORDELEN
VAN ‘SMART REPAIR’?
gelakt of vervangen, wat vanzelfsprekend geld kost. Bij smart

Voor de installatie van een black box bestaat er geen

repair zijn de te herstellen stukken veel kleiner. Spot repair, een

specifieke reglementering, maar de werkgever die er

variante van smart repair, ligt nog het meest voor de hand om-

gebruik wil van maken, is wel verplicht om zich te hou-

dat de kosten nog lager uitvallen. Deze variante kan toegepast

den aan de wetgeving rond de bescherming van de

op schades die niet groter zijn dan een handpalm. Het vereist

persoonlijke levenssfeer. Dit houdt in dat:

geen coating en het te behandelen oppervlak mag niet groter
zijn dan een A4’tje. ‘Paintless dent repair’ (uitdeuken zonder
lakken) is nog een stukje moeilijker. Smart repair beperkt zich

• De principes en regels m.b.t. de controle in een
specifiek reglement gedefinieerd moeten worden;

niet alleen tot het koetswerk, maar kan ook toegepast worden

• De controles een gewettigd doel moeten hebben

op de ruiten, de velgen en de lichten. Smart repair is niet alleen

(veiligheid van de werknemer, beveiliging van het

goedkoper maar ook sneller.

voertuig, enz.);
• De controles proportioneel uitgevoerd moeten
worden (noch systematisch, noch permanent);
• De controles transparant moeten zijn.
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KAN EEN WERKGEVER EISEN
DAT DE WERKNEMER ZIJN
BEDRIJFSWAGEN ONMIDDELLIJK
INLEVERT OP HET MOMENT
DAT HIJ DE FIRMA VERLAAT?

Tijdens de opzegperiode mag de werknemer
gebruik blijven maken van zijn bedrijfswagen op
voorwaarde dat hij nog altijd recht heeft op loon, op
basis van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de arbeidsovereenkomst ontbonden werd, met betaling

Deze voorwaarden houden onder meer ook in dat
de controles alleen maar tijdens de werkuren mogen
uitgevoerd worden (de werknemer moet met andere
woorden in staat zijn om het systeem uit te schakelen).
Het systeem mag bovendien pas geïnstalleerd worden
mits uitdrukkelijk akkoord van de werknemer, en de
werkgever moet kunnen aantonen dat de controle
noodzakelijk is in functie van de activiteit van de onderneming (vb. geldtransporten).
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verbintenis meer. In dit geval moet de werknemer

IS E-CALL VERPLICHT IN MIJN
LEASEWAGENS?

zijn bedrijfswagen onmiddellijk inleveren. Bij de

Sinds 31 maart 2018 is het automatische noodoproepsys-

berekening van de ontslagvergoeding moet men

teem ‘eCall’ – een afkorting van ‘emergency call’ – ver-

rekening houden met het voordeel van de bedrijfs-

plicht in de Europese Unie voor nieuwe auto’s. Dat houdt

wagen. Bij deze berekening is het de bedoeling om

in dat er op elk moment een digitaal systeem in de wagen

rekening te houden met het genot van het voertuig

aanwezig is dat bij een ongeval automatisch hulp inroept.

en het persoonlijk voordeel dat de werknemer daar-

Alle nieuwe personenauto’s die na 31 maart 2018 op de

aan overhield. Als werkgever kan u wel toestaan om

EU-markt komen, worden standaard met eCall uitgerust.

de bedrijfswagen verder ter beschikking te stellen,

Ze hebben een gestandaardiseerde eCall-box aan boord

zelfs als de arbeidsovereenkomst afgelopen is. Dit

die automatisch de hulpdiensten waarschuwt via het

wordt dan beschouwd als gunst na het beëindigen

nummer 112, dat geldt in heel Europa.

van een ontslagvergoeding, is er uiteraard geen

van de arbeidsovereenkomst. Op dit voordeel moe-

Aangezien het alleen verplicht is voor nieuwe wagens,

ten echter sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing

hoeft u dit niet te laten installeren indien uw huidige voer-

betaald worden.

tuigen er niet mee uitgerust is.
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WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN RIJDEN MET
EEN VERKEERDE BANDENSPANNING?
• Een bandenspanning die 25 % te laag is, verhoogt de
rolweerstand met 10 %. Hierdoor neemt het brandstofverbruik met circa 2 % toe.
• Een te lage of te hoge bandenspanning zorgt voor minder
grip op de weg. Hierdoor wordt de remweg langer en
verhoogt de slipkans.
• Een te lage of te hoge bandenspanning verhoogt de kans
op klapbanden.
• Door een te lage bandenspanning is een auto minder goed
in staat onregelmatigheden in het wegdek op te vangen.
• Door een te lage of te hoge bandenspanning verslechtert
de wegligging. Bij de juiste bandenspanning is het
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stuurgedrag optimaal.
• Een te lage of te hoge bandenspanning zorgt voor de
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verkeerde slijtage van je banden.

IS EEN ELEKTRISCHE AUTO OP WATERSTOF
EEN VALABEL ALTERNATIEF?
(bij Toyota en Hyundai) die u kan kopen of leasen … en er is

MOGEN MIJN WERKNEMERS HUN AUTO
AUTONOOM LATEN RIJDEN?

één publiek brandstofstation waar u waterstof kan tanken. In

De kans dat uw leasewagens autonome technologie aan

die context is het vandaag niet de meest praktische optie om

boord heeft is vrij groot: radargestuurde cruise control, lane

Er zijn vandaag slechts enkele waterstofauto’s op de markt

elektrisch te rijden. Meerdere constructeurs kondigen wel

keeping system, file-assistent, noodstopsystemen, … moder-

aan dat ze ook werken aan een waterstofauto.

ne wagens hebben vandaag al veel systemen aan boord die
hen toelaten om semi-autonoom te rijden. Niettemin is de
wet duidelijk: de bestuurder moet ten allen tijde zijn voertuig
onder controle houden. De bestuurders hebben dus een
co-piloot aan boord die kan fungeren als bewaarengel maar
volgens het verkeersreglement blijven zij zelf verantwoordelijk voor het besturen van hun voertuig.
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HOE VINDEN MIJN BESTUURDERS
GEMAKKELIJK LAADPALEN VOOR HUN
ELEKTRISCHE AUTO?
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IS HET NOG VERSTANDIG OM
VANDAAG VOOR EEN DIESEL TE
KIEZEN?
Dieselrijden bood lange tijd voordelen qua zui-

Er zijn meerdere apps beschikbaar die hen naar de

nigheid, maar wie zich in druk verkeer bevindt

dichtsbijzijnde laadpalen navigeren en ook zeggen of die

met veel start / stop, wie thuiswerkt of geen verre

laadpaal vrij is of niet, of er een snellader is, de prijs, etc.

afstanden doet, heeft daar nog maar weinig baat

Een greep uit het aanbod: swoov, nextcharge, plugshare,

bij. Bovendien is diesel ondertussen bijna even

chargemap, NewMotion. Tesla heeft zijn eigen netwerk

duur aan de pomp als benzine. Heel veel steden

van fast chargers, daar kan u vandaag echter niet terecht

willen de toegang beperken en enkel nog bestel-

met elektrische auto’s van andere merken.

en vrachtwagens toelaten die milieuvriendelijker
zijn. Het tijdperk van de dieselwagen is nog niet
helemaal voorbij, maar je denkt best vooruit.
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MOGEN DE PARTNERS VAN MIJN BESTUURDERS
MET DE LEASEWAGEN VAN MIJN PERSONEEL
RIJDEN?

Men moet er van uitgaan dat hetzij de werkgever, hetzij de leasingmaatschappij de eigenaar is en blijft van de firmawagen en dat de
werknemer over deze wagen slechts een gebruiksrecht verkrijgt.
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arbeidsovereenkomst zelf, of in een aparte met de werknemer ge-

INTEGREER ZO VEEL MOGELIJK
DIENSTEN VOOR EEN MINIMUM
AAN WORKLOAD EN EEN MAXIMUM
AAN KOSTENBEHEERSING

sloten 'gebruiksovereenkomst' uitdrukkelijk beperkingen voorzien

Wie van een wagenpark in eigen beheer over-

zijn op het totaal aantal te rijden privékilometers, op de eventuele

stapt naar leasing denkt vaak dat het interes-

Aan dit gebruiksrecht van de firmawagen kunnen door de
werkgever of de leasingmaatschappij dan ook bepaalde gebruiksmodaliteiten / beperkingen gekoppeld zijn. Zo kunnen in de

mogelijkheid naar het buitenland te reizen en op het eventuele

santer is om nog een aantal diensten in huis te

gebruiksrecht van de wagen door familieleden of partner van de

houden: verzekeringen, tankkaartbeheer, enz …

werknemer enz …)

Op het eerste zicht lijkt het misschien alsof dit in

Ook in het wagenreglement ('Car Policy'), dat door de betrokken

het beste geval aan een gelijke prijs kan, maar het

werknemer (gebruiker) voor akkoord wordt ondertekend, kunnen

is praktischer en uiteindelijk voordeliger om dat

beperkingen inzake het gebruik van de firmawagen voorzien zijn.

toch uit te besteden. Wie bijvoorbeeld voor een

In de praktijk blijkt dat het gebruiksrecht van de firmawagen

schadegeval met een eigen makelaar en een

door ‘derden' in vele gevallen beperkt blijft tot bijvoorbeeld de 'in-

externe verzekeringsmaatschappij werkt, verliest

wonende partner' en de kinderen van de werknemer.

minimum één dag aan onderlinge communicatie. Een dag vooraan en een dag achteraan zijn al
twee dagen dat u langer een vervangwagen zal
nodig hebben. Ook het beheer van brandstof-
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ZO BETREKT U UW
MEDEWERKERS BIJ HET
MOOIE GESCHENK DAT DE
BEDRIJFSWAGEN IS

Een bedrijfswagen blijft nog altijd een mooi

kaarten brengt intern een extra workload met
zich mee.
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medewerker een schadegeval heeft en hij

EEN BESTELWAGEN LEASEN?
LUISTER NAAR DE GEBRUIKERS!

moet een deel van de vrijstelling betalen: leg

Vooraleer een keuze voor bestelwagens te maken: overleg

hem of haar dan ook uit wat de totale kost is.

met de medewerkers die er dagelijks mee rijden. Geef hun

geschenk. Communiceer daarover. Als uw

Probeer mensen bewust te maken om zuinig

inspraak. Zij weten immers het best welke kwaliteiten hun

te rijden. Belonen werkt hierbij nog altijd be-

voertuig moet hebben om zo efficiënt mogelijk hun werk te

ter dan bestraffen. Maak die ‘competitie’ ook

doen. Een te grote bestelwagen kan bijvoorbeeld betekenen

bekend, hang lijsten uit. Niemand wil bij de

dat je er niet overal mee kan binnenrijden om te laden en

minder goede leerlingen van de klas zijn.

lossen. Daardoor is extra heen-en-weer geloop en manueel
werk nodig. Hoor dus wat de noden zijn en speel daar op in:
een brede zijdeur, een laadklep met voldoende laadvermogen, airco, …. Wie materiaal mag gebruiken waarvan hij of zij
tevreden is en waarvoor men zelf gekozen heeft, zal er ook
meer zorg voor dragen.
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ZORG VOOR EEN POSITIEVE IMPACT OP
VERKEERSVEILIGHEID EN HET MILIEU
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Een bedrijf heeft ook een sociale functie. Betrek uw chauffeurs daarbij. Geef hen rijvaardigheids- en slipcursussen
of workshops om milieuvriendelijker te rijden. Het kan bijvoorbeeld een beleidskeuze zijn om de uitstoot van de wa-

de wagen voor de werkgever voor 80 % fiscaal aftrekbaar is.

DUIDELIJKE RICHTLIJNEN
VOOR TELEFOONGEBRUIK IN
DE AUTO

Leasingwagens hebben sowieso al het voordeel dat ze jonger

44 % van de bestuurders gebruikt de smart-

zijn en met de modernste technologie zijn uitgerust om groe-

phone om te kijken of er een bericht is bin-

gens in een vloot te beperken tot 115 g CO 2 / km. Leg ook uit
waarom, namelijk dat het Voordeel Alle Aard lager is en dat

ner te rijden. Draag dit idee dus uit.

nengekomen, 43 % om een bericht te lezen,
29 % om een bericht te versturen en zo
heeft 30 % een bijna-ongeval. Dat alles is te
voorkomen door een duidelijke richtlijn te
geven in de car policy. Telefoneren met de
telefoon in de hand en berichten versturen
is niet alleen af te raden, het is ook strafbaar.
Dus op telefoneren met Bluetooth® na, is
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al de andere communicatie een afrader.
En zelfs handsfree bellen leidt de aandacht
even veel af als bellen met de smartphone
in de hand. Helpt dit niet en zijn sommigen

HOE KOMEN MIJN BESTUURDERS
HET SNELST IN CONTACT
MET J&T AUTOLEASE?

J&T Autolease heeft al enige tijd een app die de bestuurder heel wat praktische informatie over het gebruik van het voertuig biedt. Zo krijgt de bestuurder
de noodzakelijke informatie in elke situatie. Of het nu
gaat over het plannen van een onderhoud, het plaat-

toch hardleers? Er zijn verschillende apps
op de markt (zowel ingebouwd door de
constructeur als after market) die bepaalde
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functies op de smartphone of de smart
phone volledig blokkeren.

vinden. Via de app kunt u steeds snel contact opne-

BRANDSTOFBESPARING KAN OOK OP
DEZE EENVOUDIGE MANIER

men met J&T Autolease of onze servicepartners.

Er zijn dan wel maximumprijzen voor brandstof,

sen van banden, een ongeval, pech of een tankstation

maar dat betekent niet dat die overal aangerekend
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MAG MIJN PERSONEEL NAAR
HET BUITENLAND MET EEN
VERVANGWAGEN?

worden. Als uw personeel aan de goedkoopste
brandstofstations tankt, kan dat flinke besparingen
opleveren. Met de Network Fuel Card aangeboden
door J&T Autolease kan u terecht in het grootste nationale netwerk van tankstations van Shell, Esso, Total
en Q8. Dat is op zich al de goedkoopste oplossing.

De landen die de bestuurder mag bezoeken
met zijn vervangwagen, kan hij terugvinden op
het verzekeringsdocument (groene kaart) in de
boorddocumenten van de vervangwagen. Een
vervangwagen is doorgaans beperkt in de tijd,
dus best even controleren hoe lang de bestuurder er recht op heeft voor hij de grens oversteekt.

MEER

Zin in nog meer fleet tips of de
vorige reeks gemist? Surf naar
jentautolease.be en ontdek er al
onze tips en laatste nieuwtjes!
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FISCALITY

CA$H
FOR
CAR
EEN MAAT
VOOR NIETS?

O

ndanks de kritiek van de Raad van State is de cash for car regeling
– officieel heet het mobiliteitsvergoeding – toch goedgekeurd
door de regering. Maar wat houdt het systeem nu juist in? Heeft

het überhaupt iets te maken met mobiliteit? En loont het de moeite om de
bedrijfswagen in te leveren voor een handvol geld? Automotions zocht voor

u de antwoorden …

Cash for car is in het leven geroepen om werknemers een

De toekenning van het mobiliteitsvergoeding heeft tot ge-

alternatief te bieden voor de bedrijfswagen. Werkgevers

volg dat het voordeel van de ingeruilde bedrijfswagen en van

zijn echter niet verplicht om het aan te bieden en werk-

alle andere erop betrekking hebbende voordelen volledig

nemers kunnen evenmin verplicht worden om er voor te

verdwijnt voor de werknemer. Concreet: de werknemer mag

kiezen. In het originele wetsontwerp stond al dat de werk-

onder geen beding nog met een voertuig van de werkgever

gever het mobiliteitsvergoeding pas kan invoeren indien hij

privé kilometers (incl. woon-werk) afleggen na keuze voor

gedurende een ononderbroken periode van minstens 36

cash for car. De werknemer mag wel bijkomend zuivere pro-

maanden één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking

fessionele kilometers inbrengen die hij met een privé voer-

heeft gesteld. In de definitieve versie preciseert men dat

tuig doet (niet geldig voor woon-werkverkeer).

bedrijven die nog niet zo lang bestaan, cash for car meteen
mogen invoeren op voorwaarde dat zij op het ogenblik van

Voor de berekening van de vergoeding baseert men zich

het invoeren van het mobiliteitsvergoeding reeds één of

op de bedrijfswagen waar de werknemer mee rijdt op

meerdere bedrijfswagens ter beschikking stellen.

het moment dat hij de overstap maakt naar cash for car.
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“DE BELANGRIJKSTE
KRITIEK OP CASH FOR
CAR IS DAT HET NIETS
TE MAKEN HEEFT MET
MOBILITEIT”

De vergoeding bedraagt catalogusprijs × 17,14 % voor voertuigen zonder tankkaart en catalogusprijs × 20,57 % voor voertuigen met tankkaart. Er is geen maximumbedrag vastgelegd.
Het bedrag evolueert niet in de tijd, behalve de indexering, dus

EN WAT MET HET
MOBILITEITS
BUDGET?

ook niet als de werknemer in een nieuwe functie terechtkomt

Omdat de mobiliteitsvergoeding (cash for car dus) voor

die aanleiding zou gegeven hebben tot een duurder voertuig.

weinig enthousiasme zorgt, werkt de regering momen-

Op het bedrag moet ook Voordeel Alle Aard betaald worden

teel ook aan een mobiliteitsbudget.

door de werknemer en het minimumbedrag is hetzelfde als
dat voor bedrijfswagens (momenteel € 1.310 / jaar).

Bij een mobiliteitsbudget moet een werknemer niet kiezen tussen zijn bedrijfswagen of een geldsom, maar mag

Kritiek en wel hierom …

hij een bepaald bedrag spenderen aan zijn mobiliteit. Zo

Behalve de regering zelf blijkt zowat niemand echt fan te

kan hij opteren voor een kleinere, goedkopere bedrijfs-

zijn van het systeem met de Raad van State op kop. Na een

wagen en met het restbedrag een fiets aanschaffen of

doorlichting van cash for car uitte de Raad van State alvast

een abonnement op het openbaar vervoer. In deze rege-

haar bezorgdheid over een mogelijke schending van het ge-

ling is het zelfs mogelijk dat er een restbedrag overblijft.

lijkheidsprincipe. Er is discriminatie tussen loontrekkenden
zonder en loontrekkenden met een mobiliteitsvergoeding.

Maar hoe zou dat bedrag berekend worden? Daarvoor

Wanneer werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor cash,

kijkt de regering naar de totale kosten die een werkgever

dan wordt dat bedrag minder zwaar belast dan gewoon loon.

heeft, dus ook verzekering, onderhoud en tankkaarten

En de Raad van State betwijfelt of dat wel wettelijk is.

tellen mee, een verschil met de mobiliteitsvergoeding.
Deze berekening heeft trouwens een aantal gevolgen:

Een andere kritiek op cash for car was dat het weinig of niets
te maken heeft met mobiliteit. Het voordelige statuut van

• Wie een duurdere wagen heeft, krijgt meer budget.

bedrijfswagens blijft bestaan. Werkgevers zijn niet verplicht

• Wie verder van het werk woont (en dus een hogere

om cash for car voor te stellen aan hun werknemers … en deze
laatste zijn niet verplicht om er op in te gaan. En zo ze dat al

brandstofkost heeft), krijgt meer budget.
• Wie werkt voor een kmo, die traditioneel minder

doen, is er geen enkele garantie dat ze dat geld zullen gebrui-

kortingen krijgt en daardoor een hogere bedrijfswa-

ken voor alternatieve mobiliteit. Volgens de Raad van State

genkost heeft, krijgt meer budget.

veel te vrijblijvend.
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Het adviesorgaan wordt in zijn kritiek bijgetreden door de
sociale partners en alle belangrijke federaties uit de automobielsector (Febiac, Renta, Traxio). Door de Raad van State
werd het ook neergesabeld. Zelfs de FOD Mobiliteit had
berekend dat het systeem weinig impact zou hebben op het
fenomeen van de bedrijfswagen. In een uitgelekte nota staat
dat tussen de 3 à 9 % van de gezinnen
eventueel geïnteresseerd zouden zijn
in cash for car. Concreet gaat het om
15.897 à 55.180 huishoudens. De stijging
met 5 % van het aantal bedrijfswagens
de afgelopen 10 jaar zou het effect van
cash for car al meteen teniet doen.
Uit een recente rondvraag van iVox in

DENKFOUT
OPINIE DOOR PHILIP DE PAEPE,
HOOFDREDACTEUR FLEET

opdracht van HR-dienstverlener SD
Worx en vacature.com bij 2.000 werk-

Met cash for car doet de regering een poging om de economisch actieve men-

nemers en 500 werkgevers in België,

sen die over een bedrijfswagen beschikken over te doen stappen naar alterna-

blijkt dat de bedrijfswagen een onmis-

tieven zoals het openbaar vervoer en de fiets. Op zich een nobel initiatief maar

baar instrument blijft op de huidige

de regering maakt de denkfout dat het gebruik van die alternatieven een hoge

arbeidsmarkt. 56,7 % van de werkgevers

vlucht gaat nemen omdat men de mensen wat cash toestopt. Een groot deel

voelt zich verplicht bedrijfswagens aan

van de mensen die zich verplaatsen met de auto doen dat omdat dit voor hen

te bieden om concurrentieel te blijven.

het enige vervoermiddel is dat voldoet aan hun verplaatsingsbehoeften. Dus

En 68 % van de werknemers met een

als ze voor de cash gaan en toch verder met een privé auto blijven rijden, wat

bedrijfswagen zou zijn / haar huidige job

is dan de winst voor het milieu en de mobiliteit? Want als je met het cash geld

niet aangenomen hebben als er geen

zelf een auto wil aankopen, zal je snel merken dat het budget onvoldoende is

bedrijfswagen in het salarispakket zat.

in vergelijking met een moderne leasingwagen. De tweedehandswagen dan

Slechts 16 % van de pendelaars met een

maar? Vervuilender én een grote kans dat hij langer in het verkeer zal blijven

bedrijfswagen zou interesse tonen in

dan de sneller roterende bedrijfswagens.

een mobiliteitsvergoeding.
Als het openbaar vervoer écht een volwaardig alternatief was voor de auto, dan
had het zichzelf al jaren geleden op de kaart gezet omdat het sneller, comfortabeler en stipter is dan de auto. De Lijn organiseerde enkele weken terug
Mobiele Maandag, met slechts 5.000 deelnemers was het een fiasco. Naar ons
weten werden geen gelijkaardige initiatieven ondernomen bij TEC (Wallonië)
of MIVB (Brussel). Het bescheiden resultaat van de actie van De Lijn toont hoe
gehecht we zijn aan onze vierwieler. Zelfs in die mate dat we de files er wel
willen bijnemen. Als ik de keuze moet maken tussen een bedrijfswagen en een
handvol cash, dan moet ik geen seconde nadenken. Mijn verplaatsingsprofiel
is totaal incompatibel met het openbaar vervoer of de fiets, dus wordt het sowieso weer een auto. En met die paar honderd euro per maand aan cash ga ik
het niet redden. Cash for car is een wortel die men ons voorhoudt die bij mij
alleszins voor weinig appetijt zorgt.

Verzekeringen
met het accent op ù.

www.mediusnv.be
info@mediusnv.be

Mediùs Antwerpen
Plantin en Moretuslei 285
B-2140 Antwerpen
T +32(0)3 217 06 06

Mediùs Kempen
Pas 147
B-2440 Geel
T +32(0)14 56 46 60
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KLANT IN DE KIJKER

“J&T AUTOLEASE
IS AL SINDS DE
BEGINDAGEN
EEN TROUWE
PARTNER”
RECOCLEAN
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H

et in Schoten gevestigde Recoclean is de specialist wanneer het op reinigings- en schilderwerken aankomt. Om
zijn klanten een perfecte service te kunnen bieden, kiest

het bedrijf al sinds zijn begindagen voor de steun van J&T Autolease.

“Bij Recoclean zetten wij in op drie diensten”, laat zaakvoerder
Philippe Coen weten. “Ten eerste zijn wij gespecialiseerd in
algemene industriële en chemische reinigingswerken van
bijvoorbeeld parkings, gebouwen, daken of gevels. Daarnaast
hebben wij ons gespecialiseerd in het zandstralen van bijvoorbeeld oude schepen en gebouwen. Tot slot kunnen mensen
bij ons ook terecht voor algemene schilderwerken, zowel met
airless schildertechnieken als met de klassieke verfrol.” Dit
alles gebeurt vanzelfsprekend met de nodige aandacht voor
de milieu- en veiligheidsvoorschriften.
Die brede waaier aan diensten zorgt trouwens voor een haast
even uitgebreid palet aan klanten. Het Schotense bedrijf
werkt immers zowel voor particulieren die hun dak of gevel
willen laten reinigen als industriële klanten. Onder deze

“NET EN PROPER
WERKEN IS ONS
MOTTO”

laatste noemer vallen bijvoorbeeld grote projecten zoals het
reinigen van schepen, grote hangars en dergelijke meer. Zo
kan het bedrijf prat gaan op enkele grote on- en offshore

Recente uitbreiding

projecten voor bekende baggerbedrijven. Recoclean doet

Om die totaaloplossing op het gebied van reinigings-,

daarbij zowel aan ontroesten, pealing, gritstralen, hydrojetten,

restauratie- en conserveringstechnieken te kunnen garan

als aan wervelstralen (zie kader).

deren, is een goede, ondersteunende vloot nodig die het no-

Overeenkomstig motto

immers over afdoende apparatuur om voor elk type werk de

“Een voordeel van die brede waaier is dat we klanten tijdens

juiste methode te kunnen gebruiken. Momenteel bestaat het

verschillende stadia van een project kunnen helpen, wat de

wagenpark van het bedrijf uit negen voertuigen. Onlangs

dige materiaal kan vervoeren essentieel. Recoclean beschikt

algemene kwaliteit van het project ook ten goede komt”,

werd dat nog uitgebreid met een Fiat Doblo en Doblo Maxi

weet Philippe Coen. “Vaak merken klanten bijvoorbeeld dat

bestelwagen.

we naast reinigingswerken ook schilderwerken doen, of dat
we meer reinigen dan daken alleen. Op die manier krijgen

Die twee Italiaanse voertuigen zullen via een operationeel

we vaak extra opdrachten binnen.” Opdrachten die trouwens

contract geleased worden. “We kiezen daar eigenlijk altijd

worden uitgevoerd door de werknemers van het bedrijf, of

voor”, verklaart Philippe Coen. “Op die manier ben je zeker

door de onderaannemers waar Recoclean mee werkt. Zo is

van

een snelle, kwaliteitsvolle service steeds gegarandeerd.

je

banden,

assistentie, verzekering enzovoort
voor

nier te onderscheiden van de concurrentie. “Wij leggen speci-

maandelijkse prijs

wordt

fiek de nadruk op net en proper werken, dat is een beetje ons

en

bracht op de muur om er nadien

motto geworden”, klinkt het bij de zaakvoerder. Een waarde

steeds zorgeloos

samen met het vuil afgeschraapt

die het deelt met J&T Autolease, waar een uitgebreide service

de baan op.”

te worden.

met de focus op klantentevredenheid ook centraal staat.

een
kan

je

vaste

Pealing: voor het verwijderen

Daarnaast probeert Recoclean zich ook op een andere ma-

dus

van bijvoorbeeld rookschade. Er
reinigingspasta

Gritstralen:

aange-

synoniem

van

zandstralen. Met een compressor
“Wij zijn al zeven à acht jaar klant bij J&T Autolease, van bij de

worden gritkorrels tegen een ob-

begindagen van ons bedrijf”, vertelt de zaakvoerder. “Het is

ject geblazen om het zo te schuren.

een partner geworden die altijd met ons meedenkt. De

Hydrojetten: synoniem voor

dienstverlening is ook gewoon fantastisch: alles is altijd geregeld en in orde. Daarenboven hebben we een heel goed
contact met de mensen van de leasemaatschappij, na al die
jaren kan ik wel zeggen dat ik heel wat van hen goed ken.”

hogedruk waterstralen.
Wervelstralen:
aan een lagere druk.

zandstralen
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DE
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(

)

WORLDWIDE
HARMONIZED
LIGHT VEHICLES
TEST
PROCEDURE

NORM
VOOR
DUMMIES
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OOK AL IS EEN TEST
OP DE WEG ZEKER
INTERESSANT,
DE KWALITEIT
VAN DE VARIABELEN
EN DE ONVOORSPELBARE
ELEMENTEN MAKEN EEN
STANDAARDISERING
RELATIEF
ONWAARSCHIJNLIJK.

S

inds het ‘Dieselgate’-schandaal heeft iedereen het erover: de NEDCcyclus wordt heel binnenkort vervangen door de WLTP-norm om
de uitstoot van auto’s te meten. Maar waar slaat dat geheimzinnige

taaltje nu op? J&T Autolease schept duidelijkheid over die nieuwe test en de

gevolgen ervan.
De NEDC (New European Driving Cycle) is verre van nieuw.

Wat verandert er met de WLTP?

Hij is niet meer afgestemd op de auto’s en de motoren van

In tegenstelling tot de NEDC wordt de WLTP-test wereld-

tegenwoordig. Het was dan ook hoog tijd om een nieuwe

wijd gebruikt. Hij wordt echter niet overal op dezelfde ma-

testcyclus in te voeren: de WLTP (Worldwide harmonized

nier uitgevoerd, want elk continent kan hem aanpassen in

Light vehicles Test Procedure). Die is gebaseerd op inter-

functie van de lokale omstandigheden. In Europa zijn dit de

nationale tests en leunt dichter aan bij het werkelijke verbruik

voornaamste verschillen tussen de cycli van de WLTP- en

van een wagen.

NEDC-tests:

De Europese Commissie heeft daar een bijkomende test aan
toegevoegd: de Real Driving Emission-test (RDE), wat in-

• 3 testcycli in functie van de verhouding gewichtvermogen in plaats van één uniforme cyclus

houdt dat de voertuigen ook op de weg getest zullen worden

• een cyclus van 30 in plaats van 20 minuten

door instanties die daarvoor erkend zijn door Europa. Nieuwe

• cycli van 23,25 kilometer in plaats van 11 kilometer

wagens moeten slagen voor de twee tests om in Europa ge-

• 4 fases (in plaats van 2) met meer simulaties buiten de

homologeerd te worden.

bebouwde kom (87 % in plaats van 63 %)
• een gemiddelde snelheid van 46,5 km / u

Twee tests. Een homologatie.

in plaats van 34 km / u

Ook al is een test op de weg zeker interessant, de kwaliteit

• hoogste snelheid van 131 km / u in plaats van 120 km / u

van de variabelen en de onvoorspelbare elementen (wind,

• er wordt rekening gehouden met de invloed van

temperatuur, parcours, verkeersdrukte, rechtervoet van de

sommige uitrustingselementen (zoals de airco) op de

chauffeur enz.) maken een standaardisering relatief on-

CO 2 -uitstoot

waarschijnlijk. Het verkregen resultaat zal dus allesbehalve

• variabele schakelmomenten (niet altijd op hetzelfde punt)

normatief zijn. Daarom legt Europa de combinatie op van de

• vaste temperatuur in de testruimte van 23 °C (in plaats

test op de weg (RDE) en de laboratoriumtest (WLTP), die in
zo realistisch mogelijke omstandigheden moet plaatsvinden.

van een marge tussen 20 en 30 graden).
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GA VOOR MEER
INFORMATIE NAAR
HELDEROVERUITSTOOT.BE!

Ingewikkelde timing
Sinds 1 september 2017 worden alle
nieuwe modellen verplicht aan de
WLTP-test onderworpen. Nieuwe voertuigen die voor die datum gehomologeerd zijn, kunnen echter tot 1 september 2018 op de markt gebracht worden
met een NEDC-homologatie. Vanaf die
datum moeten alle voertuigen wel gehomologeerd worden volgens de WLTP.
Maar ook hier is in een overgangsmaatregel voorzien: invoerders mogen
tot 1 september 2019 nog eventuele
einde-stockwagens

verkopen

met

NEDC-keuring.

CO 2 -waarden gemiddeld met 30 gram
toe, met een afwijkingsmarge van ± 5 %

In het geval van de RDE-test is het

ten opzichte van de NEDC-test. Die cij-

scenario nog complexer. In principe is

fers gelden zowel voor de kleine als voor

die test op de weg sinds 1 september

de grotere automodellen.

2017 ook verplicht voor de homologatie van nieuwe voertuigen. In de

De fiscale regeling van heel wat

praktijk staat de regelgeving nog niet

landen blijft echter gefocust op de

op punt. De test zal vanaf 1 september

CO 2 -uitstoot. In België bijvoorbeeld

2019 toegepast worden op alle nieuwe

zijn de fiscale aftrekbaarheid en de

BEVESTIGD:
NEDC 2.0
TOT 2020

voertuigen. De wetgever heeft daarom

berekening van het Voordeel Alle Aard

‘toleranties’ ingevoerd. In fase 1 (voor

(VAA) gebaseerd op de CO 2 -emissie.

homologaties vanaf 1 september 2017

Momenteel blijven de NEDC-waarden

Enkele uren voor het afsluiten

en voor alle nieuwe voertuigen vanaf 1

de referentie, in afwachting van de

van dit nummer bevestigde fe-

september 2019), is er een tolerantie

resultaten van een onderzoek dat het

deraal minister financiën Johan

met factor 2,1 op de Euro 6-normwaar-

kabinet van de federale minister van

Van Overtveldt dat “de nieuwe

de voor NOx -uitstoot (80 mg / km).

Financiën, Johan Van Overtveldt, op

testmethode (WLTP, nvdr) voor

Concreet zullen auto’s tijdens de RDE-

vraag van de Ministerraad moet voeren.

nieuwe voertuigen pas vanaf 2020

wegtest dus maximaal 168 mg NO x / km
mogen uitstoten.

in rekening wordt gehouden.” Tot
In ieder geval is J&T Autolease zeer actief

In fase 2 (voor nieuwe homologaties

dan gelden de NEDC 2.0 waarden,

binnen Renta, de federatie van voer-

geëxtrapoleerd

van

tuigenverhuurders, om te pleiten voor

waarden

een

met

de

WLTP-

“artificiële”

vanaf 1 januari 2020 en voor alle nieuwe

een behoud van de NEDC-waarden

formule. Het probleem is dat deze

voertuigen vanaf 1 januari 2021) is dat

tot 2020. Zo kunnen de bedrijven en

waarden reeds hoger zijn dan de

factor 1,5, of maximaal 120 mg NO x / km.

hun bestuurders de kosten onder

“gewone” NEDC-waarden die we

controle houden zonder halsoverkop

tot nog toe kenden. De minister

Hoe zit het met de CO 2?

een ‘downgrading’ door te voeren waar

is hiervan op de hoogte en wil “in

Sommige fabrikanten vermelden nu al

niemand bij gebaat zou zijn!

ieder geval een verhoging van de

de WLTP-waarden. Zoals te verwachten

factuur vermijden”. Op welke ma-

was, stijgen de CO 2 -gehaltes. Volgens

nier? Dat weten we momenteel

de gegevens waarover J&T Autolease

nog niet …

vandaag

beschikt,

nemen

de

BRANDSTOF
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DIESELTJE,
DIESELTJE
AAN DE …
KANT?
S

inds het uitbreken van het Dieselgate-schandaal

massaal de rug hebben toegekeerd. In de fleetmarkt, waar

in 2015 is de troon van Koning Diesel stevig

CO 2 nog steeds de dominante factor is, gaat de zogeheten

beginnen wankelen. Zelfs in dieselminnend

‘ontdieseling’ van het wagenpark veel minder snel, al noteer-

België, waar de zelfontbrander (te?) lang in de bovenste

de J&T Autolease dit jaar wel een toename van het aantal

schuif van de fiscus heeft gelegen, is een duidelijke ver-

benzinewagens. Sinds het vierde kwartaal van 2017 is het

schuiving merkbaar richting benzinemotoren. Maar hoe

aandeel van de benzinewagens aan een felle opmars bezig.

liggen de kaarten nu juist in een bedrijfswagencontext?

Momenteel is ruim 11,5% van alle orders een benzinewagen.

Automotions zoekt het uit.

Een opmerkelijk evolutie, zeker als je weet dat vorig jaar nog
ruim drie bedrijfswagens op vier een dieselmotor in de neus

Je kan het haast niet geloven als je de alomtegenwoordige

had.

TDI-, HDi- en dCi-badges in ons verkeer bekijkt, toch verwachten analisten van de Zwitserse UBS-bank dat het markt-

Veel klanten stellen ons de vraag of ook zij er baat bij heb-

aandeel voor dieselauto’s in Europa tegen 2025 zal dalen tot

ben om over te schakelen op een benzine- of CNG-voertuig,

een schamele … 10 procent. En toch. Zelfs in ons land werden

sommigen denken er zelfs over na om hun huidige car policy

vorig jaar, voor het eerst in meer dan twee decennia, al meer

volledig om te gooien richting elektrische voertuigen. Maar

benzinewagens verkocht dan diesels. Die trendbreuk is gro-

hoe bepaal je welk type brandstof bij welk type bestuurder

tendeels te danken aan de particulieren, die dieselwagens

past? In dit artikel zetten we de voornaamste argumenten per

sinds de fiscale verschuivingen én

brandstofsoort nog even op een rij.

de Dieselgate-affaire
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PRO BENZINE
Het prijsverschil aan de pomp verdampt. Het is je wellicht

Benzines worden interessanter in aanschaf. Een ander

ook al opgevallen tijdens één van je laatste bezoekjes aan de

groot voordeel van een benzinewagen is hun lagere aan-

pomp: de prijzen van benzine en diesel ontlopen elkaar nog

schafprijs, een argument dat de komende jaren overigens

nauwelijks. Vandaag is een liter diesel vaak duurder dan een

alleen maar sterker zal spelen. De invoering van de Euro

liter euro 95 (E10), waardoor het meest tastbare voordeel van

6-norm, die bijzonder streng is voor dieselwagens, noopt alle

dieselwagens inmiddels volledig verdampt is. Die prijsevolu-

autobouwers namelijk tot het ontwikkelen van complexe (en

tie is te ‘danken’ aan het zogenaamde cliquetsysteem, waar-

dus dure) motortechnologieën, waarvan de meerkost (ca.

bij prijsdalingen van diesel voor de helft omgezet worden in

600 à 1.000 euro per wagen, nvdr) logischerwijze doorgere-

accijnsverhogingen om het Belgische wagenpark versneld te

kend wordt aan de eindconsument. Het logische gevolg van

ontdieselen. Bij benzine wordt de accijnsverhoging niet door-

dat prijsverschil is dat het Voordeel Alle Aard voor benzines

gevoerd, waardoor diesel relatief duurder wordt ten opzichte

weer interessanter wordt, waardoor je als bestuurder mis-

van benzine.

schien nog nét die ene optie kan toevoegen die je zo graag
gewild had.

Benzines zijn zuiniger dan ooit. Naast de prijs aan de pomp
zijn er echter nog een aantal redenen om voor een benzine-

Benzines zijn minder schadelijk voor de luchtk waliteit.

wagen te kiezen. Niet alleen zijn de gedownsizede turboben-

Zowat alle dichtbevolkte steden kreunen onder een belabber-

zines veel schoner geworden, ook op vlak van verbruik heb-

de luchtkwaliteit door toedoen van fijn stof, een vaststelling

ben de ingenieurs de voorbije jaren grote stappen gezet. Mits

die overheden er alsmaar meer toe aanzet om dieselwagens

een omzichtige rijstijl kan je het verbruik van een doorsnee

op hun grondgebied te weren. In België ontzeggen steden

middenklasser makkelijk onder de 5 liter-grens houden, am-

zoals Antwerpen, Mechelen, Gent en Brussel de meest

per een fractie meer dan een vergelijkbare dieselversie. Mede

vervuilende dieselwagens stelselmatig de toegang tot de

daardoor is het omslagpunt tussen benzine en diesel op rela-

binnenstad. Steden als Kopenhagen en Parijs hebben zelfs

tief korte tijd opgeschoven van 20.000 naar 30.000 kilometer,

al aangekondigd diesels permanent uit het stadscentrum

zo becijferde mobiliteitsorganisatie VAB.

te willen weren, wellicht zijn de benzines in een iets verdere
toekomst eenzelfde lot beschoren …
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PRO DIESEL
Bij intensief gebruik blijven dieselwagens interessant.

Constructeurs blijven investeren in diesel
technologie.

Ondanks de duidelijke verschuiving richting benzinewagens

Hoewel een aantal vooraanstaande merken (Toyota, Lexus,

zijn er nog steeds bestuurders die gebaat zijn met een zelf-

Volvo, …) al te kennen hebben gegeven dat ze de ontwikkeling

ontbrander. Zelfstandigen die regelmatig aanhangwagens

en / of commercialisatie van dieselmotoren volledig stopzet-

of andere zware lasten moeten trekken, opteren bijvoorbeeld

ten om over te schakelen op elektrische wagens, zien andere

best voor een minder slijtagegevoelige dieselmotor. Ook

(waaronder BMW en Mercedes-Benz) nog steeds een toe-

veelrijders die meer dan 30.000 kilometer per jaar afleggen

komst weggelegd voor de zelfontbrander. Mercedes-Benz-

bewijzen de planeet nog steeds een betere dienst door te

topman Dieter Zetsche gaat zelfs zo ver door te stellen dat

kiezen voor een zuinige diesel die zijn hogere uitstoot van fijn

“diesels niet het probleem, maar net een deel van de oplos-

stof ‘compenseert’ met een veel lagere CO 2 -emissie. Let wel:

sing zijn”, en dat de dieselmotor onterecht door het stof is ge-

door de veranderende fiscale spelregels en de gelijkschake-

gaan in de nasleep van de Dieselgate-affaire. De cijfers geven

ling van de prijs aan de pomp (zie hierboven) zal het omslag-

hem bovendien gelijk, volgens het Britse instituut Emission

punt de komende jaren wellicht alsmaar verder opschuiven.

Analytics stoten de meest recente generatie dieselmotoren

Daar hou je dus best nu al rekening mee bij het kiezen van de

(Euro 6d) in reële gebruiksomstandigheden nagenoeg even

meest geschikte motorisatie …

veel stikstofoxiden uit dan hun equivalent op benzine.

EN WAT MET CNG?
Compressed Natural Gas of CNG mag je eerst en vooral niet
verwarren met LPG. CNG is gecomprimeerd aardgas onder
een druk van 200 bar, en is minder gevaarlijk dan LPG, dat
bestaat uit een mix van butaan en propaan. CNG is aanzienlijk
lichter dan lucht, waardoor het bij een eventueel lek snel in
de atmosfeer opgaat. Daardoor is explosiegevaar nagenoeg
afwezig en worden CNG-voertuigen ook in ondergrondse
parkings toegelaten. Maar er zijn nog voordelen …
• CNG is de ‘schoonste’ brandstof: CNG-motoren onderscheiden zich vooral door hun schonere karakter. Ze
stoten niet alleen tot 60 procent minder stikstofoxides, 80
procent minder zwaveloxides en tot 99 procent minder
partikels uit, bovendien verminderen ze de CO 2 -uitstoot
(in vergelijking met een conventionele benzine- of diesel-

IN DE FLEETMARKT,
WAAR CO2 NOG STEEDS
DE DOMINANTE FACTOR
IS, GAAT DE ZOGEHETEN
‘ONTDIESELING’ VAN
HET WAGENPARK
VEEL MINDER
SNEL, AL NOTEERDE
J&T AUTOLEASE DIT
JAAR WEL EEN TOENAME
VAN HET AANTAL
BENZINEWAGENS.

motor) met respectievelijk 27 en 12 procent. Daarnaast is
CNG per kilogram vandaag aanzienlijk goedkoper dan een
liter benzine (0,87 euro / kilogram versus 1,24 euro / liter).
• Prestaties blijven op niveau: CNG-motoren leggen na-

• Volwaardig netwerk CNG-stations. Vandaag zijn er al
meer dan 100 tankstations in België, je vindt ze overigens

genoeg identieke prestaties voor in vergelijking met een

allemaal terug op de website ngva.be . Bovendien blijft

gewone benzinemotor, maar ze presteren wel beduidend

het netwerk in sneltempo groeien, zo zullen er tegen 2020

stiller. Bovendien verslijten ze ook minder snel.

zo’n 300 plaatsen zijn waar je CNG kunt tanken.
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RETROMOTIONS

ICONISCHE
VERJAARDAGEN
2

018 is een belangrijk jaar voor de automobiel. Dit jaar vieren we namelijk de verjaardagen van twee modellen die aan de wieg stonden van de democratisering van de auto: de
Ford Escort en de Citroën 2 CV.

De binnenkant van een originele 2CV. Dit is wat
men rudimentair noemt … Het was in die tijd uitgerust met een luchtgekoelde motor met twee cilinders in boxeropstelling, met een cilinderinhoud
van 0,375 liter (!) en kon 9 pk halen, terwijl de fiscale
pk slechts 2 bedroeg …

70

JAAR

CITROËN 2CV

Wie had kunnen geloven dat uw eerste auto, die van uw tante
of van de dorpspriester al 70 jaar bestaat? Het is nochtans

Dit is de voorloper van de 2CV, het TPV-project (‘toute
petite voiture’), waarvan de plannen in 1936 gelanceerd
werden maar nog voor de oorlog in de ijskast belandden. Het doel: van de auto een gangbaar product maken waar de volksklassen voor openstaan en een nuttig
landbouwvoertuig worden doordat hij in staat was “vier
personen en vijftig kilo aardappelen of een vaatje te
vervoeren, met een maximale snelheid van 60 km / u.”

waar! De Citroën 2CV was populair in de goede betekenis
van het woord en zou van bij zijn lancering in 1948 een waar
fenomeen in de samenleving worden! De ‘geit’ dankt haar
officiële benaming aan de fiscale classificatie die van kracht
was in het naoorlogse Frankrijk : 2 ‘Chevaux Vapeurs’.
Jong en oud, stedelingen en plattelandsbewoners, bedrijven
en landbouwers, … allemaal vonden ze de ‘geit’ een betaalbare, veelzijdige en zuinige, robuuste en ruime wagen, waardoor
ze die reflex konden ontwikkelen waar wij bij J&T Autolease
zoveel belang aan hechten! De 2CV zou 42 jaar lang in de
catalogus staan! Toen de productie in 1990 werd stopgezet,
waren er 5,1 miljoen exemplaren van de band gerold. Vandaag
is de Citroën, net als een Kever, een Mini of een Fiat 500 een
collectors item, … of zelfs een cult item! Sommigen geven
zelfs hallucinante bedragen uit om de Heilige Graal onder de
2 CV’s binnen te halen: de avontuurlijke Sahara-versie. In wezen niets meer dan een prehistorische 4×4, voorzien van een
motor voor- en een motor achteraan …

Net als heel wat andere populaire wagens
die gemakkelijk tweedehands verkrijgbaar
waren, werd de ‘geit’ klaargestoomd voor
races, hier in de rallycross, met een tuning
van de kleine luchtgekoelde boxermotor met
twee cilinders die soms in de buurt van 70 pk
kwam!
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Ari Vatanen, in volle actie op de Acropolis
Rally, met de tweede generatie van de Ford
Escort die, ook vandaag nog vaak prijkt op
de lijsten met wagens ingeschreven voor
races op gesloten circuit, rally en rallycross,
heuvelklim …
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JAAR

FORD ESCORT

De eerste generatie van de Ford Escort was
ruimer, comfortabeler, veiliger en krachtiger
dan de Anglia die hij verving en wist zich meteen al te onderscheiden door de prestaties
van de Mexico- en RS-uitvoeringen.

In 1968 wordt op het autosalon in Brussel een andere legende
in de autowereld gelanceerd, de Ford Escort, die de verouderde Anglia moet vervangen. Deze nieuwe compacte gezinswagen, waarvan een bepaald aantal exemplaren in België
gebouwd zou worden tot 1970, zou zijn carrière zes generaties
lang blijven verderzetten tot in 2004. De eerste twee, Mark I
en Mark II gingen de geschiedenis in door de topprestaties
die hun RS-uitvoeringen wisten neer te zetten in de competitie. In plaats van hun primitieve aandrijving krijgen ze in
de loop van de jaren 80 voorwielaandrijving. Ze komen uit
als breaks, cabriolets en bestelwagens, waarbij we zeker ook
de Cosworth niet mogen vergeten: een grondig getransformeerde, sportieve versie uitgerust met een turbomotor en
vierwielaandrijving. In 2004 zet Ford een punt achter de carrière van de Escort, en maakte zo plaats voor de Ford Focus,
die vandaag als zijn spirituele nakomeling beschouwd kan
worden.

De derde generatie van de Ford Escort was
revolutionair. Hij kreeg voorwielaandrijving
en voor het eerst in de recente geschiedenis
van Ford in Europa werd van een gezinswagen een break gemaakt.
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MADE IN BELGIUM

BRUISEND
BELGISCH

31

D

at Champagne een beschermd begrip is, betwisten we niet. Maar dat ons Belgenlandje serieus kan concurreren met het Franse goudgele goedje, dan weer wel. In 2017 werd er in ons
land 345.037 liter schuimwijn geproduceerd, een stijging van maar liefst 41 procent t.o.v.

een jaar voordien. Vooral de grond in het oostelijk deel van ons land blijkt uitermate geschikt voor
het telen van druiven. Reden genoeg voor Automotions om op zoek te gaan naar de verborgen parels.

Aangezien we geografisch gezien niet zo ver van de

immers niet zo van belang dat de druiven op z’n rijpst zijn, dit

Champagnestreek verwijderd liggen, mag het niet verbazen

heeft immers vooral een effect op de alcoholgraad. Van de

dat onze grond vergelijkbaar is. Jammer genoeg, en niet

nood wordt dus een deugd gemaakt. Geen wijn, maar wel

enkel om druiven te telen, zijn we meer noordelijk gelegen

Champagne. Excuseer, mousserende wijn. Champagne mag

waardoor de druiven die in België geoogst worden nooit echt

immers enkel Champagne genoemd worden als het daad-

rijp genoeg zullen zijn om om witte of rode wijn te maken die

werkelijk uit die streek komt. Of we kunnen wedijveren met

kan concurreren met de ‘groten’, maar dan weer wel ideaal

the real deal? Oordeel gerust zelf!

voor mousserende wijnen van topkwaliteit. Daarvoor is het

CHARDONNAY
MEERDAEL

RUFFUS

In 1994 gingen Paul en An Vleminckx-

De schuimwijn van de ‘Vignoble des

Lefever na overleg met deskundigen

Agaises’, die zich kan meten met de

gaarden van België vinden we in

uit de Champagnestreek inzake bo-

beste champagnes, is reeds ver over

Genoelshelderen,

demonderzoek

klimaatanalyse

onze grenzen bekend en geliefd. Het

Het enige wijnkasteel van België, het

over tot de aanplanting van 21.000

ongelooflijke succesverhaal begon in

kasteel van Genoels-Elderen, kan te-

en

WIJNKASTEEL
GENOELS-ELDEREN
De

grootste

en

modernste
in

wijn-

Haspengouw.

stokken Chardonnay op een domein

2002 op een steenworp van de Franse

ren op een rijke geschiedenis op het

te Vaalbeek om een mousserende wijn

grens, in het kleine Henegouwse dorp

vlak van ontginning van wijndruiven.

voort te brengen van het type Blanc de

Haulchin. Het verhaal van Raymond

Maar in 1991 startte dit wijnhuis met de

Blancs. De planttechniek, snoeiwijze en

Leroy, gediplomeerd oenoloog en wijn-

aanplanting van Chardonnay-stokken,

verzorging van de wijngaard gebeuren

handelaar in de regio van Binche, begint

die uitzonderlijk geschikt zijn voor een

volgens de laatste hoogtechnologische

bij een droom. Na zijn studies in het Zuid-

mousserende wijn. In de jaren daarop

normen. Tussen 1998 en 2000 werd

Franse Montpellier had hij maar één doel

werd het aangeplante oppervlakte

het domein uitgebreid tot 60.000

voor ogen, namelijk zijn eigen wijngaard

rondom het Wijnkasteel exponentieel

wijnstokken. Ondertussen groeide het

creëren. Hij kweekte de eerste wijnstok-

vergroot. Ondertussen telt het maar

bedrijf verder door en werd het proces

ken – pinot noir – in Fauroeulx, maar zag

liefst 22 hectaren wijngaarden en is het

alleen maar verbeterd. Dankzij die

het al snel ruimer. In 2002 plantte hij de

daarmee het grootste wijndomein in

toenemende kennis en vakmanschap,

eerste twee hectaren Chardonnay in

het land met jaarlijks een productie van

samen met de steun van echtgenote

Haulchin aan. Vandaag is Agaises met

zo’n 110.000 flessen en 15.000 bezoekers.

An en zoon Laurens, valt Paul met de

zijn 18 hectaren Chardonnay, pinot noir

Deskundigen leiden u er door het park,

Chardonnay Meerdael regelmatig in de

en pinot meunier de grootste wijnpro-

de wijngaarden, de rozentuin, de stoke-

prijzen. De uitschieter tussen die prijzen

ducent in België. De activiteiten werden

rij, het pershuis en 13de-eeuwse wijnkel-

was zonder twijfel de Grand Medaille

uitgebreid, maar het beheer blijft in

ders. In 2005 bracht Genoels-Elderen

d’Or op het Concours Mondial in

familiale handen. De commerciële lei-

haar allereerste mousserende wijn in

2009. Ondertussen werd Chardonnay

ding van het domein dat de befaamde

de verkoop, Zwarte Parel van de oogst

Meerdael trouwens ook erkend als of-

Ruffus produceert, is immers in handen

van het jaar 2003. Die kreeg in 2006 op

ficieel Vlaams-Brabants streekproduct

van Raymonds zoon Arnaud. In 2017 ont-

het wereldkampioenschap in Brussel

en prijkt dit label fier op het etiket van

ving de Chardonnay Brut van Ruffus de

een zilveren medaille. Ondertussen

deze wijn.

Gouden Medaille op het wereldkampi-

voegde dit huis ook Zilveren Parel Brut

oenschap in Valladolid (Spanje). Duidelijk

en Rose Parel Brut toe aan haar aanbod.

dat deze schuimwijn kan concurreren

Reden genoeg om af te zakken.

chardonnaymeerdael.be

met de groten der aarde!
wijnkasteel.com
ruffus.be
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TESTIMONIAL

FORD MONDEO
HYBRID 2.0 HEV

D

e shift weg van de traditionele dieselaandrijving lijkt ook bij de bedrijfswagens definitief ingezet. Meestal wordt dan voor benzine geopteerd als vervanger, terwijl alternatieve aandrijfvormen zeker hun meerwaarde hebben. Ook bij J&T Autolease volgen we

deze groene trend op de voet en bieden we steeds meer ecologische mobiliteitsoplossingen aan.
In navolging daarvan kozen we in deze testimonial voor een wagen met hybrideaandrijving: ons
testpanel krijgt een hybridedoop in de Ford Mondeo Hybrid in knappe Vignale-uitvoering.

ALAIN DEGOL
LEVANTO
Het eerste lid uit ons testpanel is

Negatieve punten kan Alain dan ook

Alain Degol. Jaarlijks legt hij zowat

nauwelijks opnoemen. “Enkel naar een

35.000 kilometer af met zijn Fiat Tipo

comfortabele zithouding was het lange

met traditionele verbrandingsmotor.

tijd zoeken. Ik heb de zetel in alle moge-

Voor ons liet hij die echter een paar

lijke richtingen verplaatst, maar ik kreeg

dagen aan de kant staan voor onze

mijn 1m93 nooit helemaal comfortabel
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gen die bol staat van de technologie.
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weer dat hij heel stil is. Daarenboven kon

Zo ben ik ten zeerste te spreken over de

Mondeo Hybrid.

in de stoel. En dat bemoeilijkte ook het
uitstappen. Daarenboven had ik ook

“En die eerste ervaring was enorm posi-

weinig hoofdruimte.”

tief”, laat Alain weten. “Ik ben echt verrast
over de aandrijving van de wagen. Dankzij

Toch heeft dat euvel nauwelijks invloed

de elektromotor, die zijn koppel direct le-

gehad op de ervaring van Alain. “Ik heb

je ook nauwelijks merken dat de wagen

automatische

extra gewicht, in de vorm van de batterij,

parkeerhulp van

met zich meedraagt. Zijn wegligging in

de

de bochten was heel goed en dankzij

helemaal

het geweldige onderstel zweef je als het

inparkeert, echt

ware over de weg.”

een

wagen,

die
zelf

knappe

technologie”, beOok het gunstige effect van de elektro-

sluit onze eerste

motor op het verbruik werd Alain me-

testpersoon.

teen gewaar. “Ik heb niet zo veel op autosnelwegen gereden omdat ik de wagen
op een gevarieerd terrein aan de tand
wou voelen. En toen ik na mijn tocht naar
het verbruik keek, gaf de boordcomputer vier liter aan, allesbehalve slecht dus.”
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GUIO VERAART
PORTMADE
Guio Veraart is een echte kilometervreter.

Voor iemand zoals Guio, die jaarlijks

Met zijn Volvo XC60 pendelt hij geregeld

heel wat kilometers aflegt, wordt een

tussen Antwerpen en het Nederlandse

wagen ook een soort leefomgeving. Een

Rotterdam. Voor een paar dagen ruilde

goed, comfortabel interieur is dan ook

Guio zijn SUV echter in voor een Ford

noodzakelijk. “De wagen heeft echt een

Mondeo 2.0 HEV, zijn eerste ervaring met

mooi interieur, zeker voor die prijsklasse,

een hybridewagen.

en je vindt ook makkelijk een goede
zithouding. Enkel de rugleuning drukte

“Op zich merkte ik qua rijgedrag niet zo veel

net iets te sterk op de wervelkolom”, al-

verschil met een wagen met een conventi-

dus de bestuurder bij het havenbedrijf

onele verbrandingsmotor”, begint Guio zijn

Portmade.

testverslag. “Al heb ik wel mijn rijstijl wat
aangepast. Zo heb ik geprobeerd vroeger te

Bij de aanwezige technologieën in de

remmen om zo de batterij meer op te laden.

wagen had Guio tot slot eerder gemeng-

De motor toont zich trouwens ook heel ver-

de gevoelens. “De dode hoekwaarschu-

mogend laag in te toeren. Bij het optrekken

wing is een technologie die ik graag

aan hogere snelheden merk ik wel dat de

standaard in alle wagens zou zien. In de

wagen moeite heeft.”

Ford werkt hij voorbeeldig en toont hij
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heel duidelijk in de spiegel aan dat je
Een hybrideaandrijving dient vooral om het

bijvoorbeeld ingehaald wordt door een

verbruik naar beneden te halen, iets wat Guio

andere wagen. Met de collision alert had

duidelijk merkte. De eerste kilometers met de

ik dan weer een minder goede ervaring.

testwagen legde hij in de stad af, waar hybri-

Die was immers iets te ‘enthousiast’

dewagens het best presteren. “Ik geloof dat

afgesteld. Zo kreeg ik meermaals een

ik daar rond de vier liter per 100 km verbruikt

waarschuwing terwijl er niets aan de

heb. Nadien, toen ik meer snelwegkilometers

hand was.”

deed, liep dat natuurlijk wat hoger op. Maar
globaal kan ik wel stellen dat het verbruik een
stuk lager lag dan dat van mijn Volvo.”

VANAF

€ 450,-

PER MAAND*

* PROMOTIE OP DE FORD MONDEO:
1.5i ECOBOOST BUSINESS CLASS (5D)
MET GRATIS METAALKLEUR
Actie geldig op alle uitrustingsniveaus
en motorisaties.
Aanbod geldig voor bestelling van
een voertuig tussen 01 / 04 / 2018 en
30 / 06 / 2018. Offertes in verhuur op
lange termijn op basis van 15.000 kilometer per jaar en 60 maanden
looptijd. Omvat afschrijving, rente,
belasting en taksen, verzekering BA+,
casco dekking met eigen risico 2.5 %,
reparaties, onderhoud, vervanging
van banden en bijstand. Voor de gedetailleerde voorwaarden verwijzen
we u graag naar onze contracten.
Prijzen exclusief BTW. Aanbod voorbehouden aan bedrijven en onder
voorbehoud van aanvaarding van uw
dossier. De vermelde tarieven gelden
op 30 maart 2018 en kunnen wijzigen
onder invloed van aanpassingen aan
de catalogusprijs, belastingen, taksen,
rente- en verzekeringstarieven.
Milieu-informatie KB 19 / 03 / 2004.
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JURGEN VANHEES
THERMOCO
Het laatste lid van ons testpanel is Jurgen Vanhees. De Department
Manager van Thermoco legt jaarlijks zowat 30.000 km af in zijn in
zijn Audi A4. Een Duitse middenklasser die hij voor enkele dagen
inruilde voor onze testwagen.
De eerste kennismaking was zeker aangenaam, laat Jurgen ons achteraf
weten. “De wagen rijdt zeer soepel, hij bezit zeker genoeg kracht om
mee te kunnen in het dagdagelijkse verkeer. Ook de overgang tussen
elektro- en verbrandingsmotor merk je nauwelijks, te meer omdat die
laatste heel stil is. Toch is het vooral de versnellingsbak die Jurgen het
meest bij zal blijven. “Ik rijd normaal met een manuele versnellingsbak,
maar aan die automaat zou ik meteen gewoon kunnen geraken.”
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Ook het comfort aan boord viel Jurgen op. “De Mondeo heeft een verzorgd interieur en je vindt makkelijk een comfortabele zithouding. En
ook qua technologie zit het goed. Zo zit het infotainmentsysteem heel
goed in elkaar. Via het touchscreen blader je makkelijk door de menu
structuur en de GPS is in een mum van tijd ingesteld.”
Nadelen kan Jurgen dan ook nauwelijks opnoemen. “En als er dan al zijn,
hebben die eerder met gewoontes of persoonlijke voorkeuren te maken.
Zo vind ik de koffer redelijk klein, maar dat kan te maken hebben met
het feit dat ik met een break rijd. En de wagen vind ik er heel knap uitzien, zeker aan de voorkant. Geblindeerde ruiten zeggen me echter niets,
maar gelukkig zijn die optioneel””, besluit de Department Manager van
Thermoco al lachend.

ROELAND VRIENS
FLEET MANAGER FORD
Het motorenpallet in de Ford Mondeo biedt voor elk wat wils. Nu de
fleetmarkt steeds vaker verder durft kijken dan de standaard dieselmotor
duikt de hybride versie van de Ford Mondeo steeds meer op in wagenparken. De Mondeo Hybrid koppelt een speciaal ontwikkelde 2,0 liter benzinemotor aan een elektromotor en een lithium-ion batterij van 1,4 kWh om
het brandstofverbruik en de CO 2 - uitstoot te optimaliseren (89 g / km), met
een lage TCO tot gevolg. Beproefde technologie bovendien, aangezien
Ford in de VS een jarenlange ervaring heeft opgebouwd op het vlak van
hybride aandrijvingen, waar de Mondeo Hybrid de vruchten van plukt.
Ook voor de gebruiker biedt de Ford Mondeo Hybrid heel wat voordelen, niet in het minst door zijn beperkte VAA en CO 2 -bijdrage maar ook
door zijn uitzonderlijke comfort en stilte aan boord. Bovendien is hij standaard bijzonder goed uitgerust. De CVT-automaat in de Ford Mondeo
Hybrid garandeert dan weer een zorgeloze rijervaring.
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De Opel

INSIGNIA
• Nieuwe generatie IntelliLux® LED koplampen
• Geavanceerd automatisch noodremsysteem 1
• Buitengewoon design

opel.be

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

4,0-8,7 L/100 KM 105-199 G/KM
(GEMETEN VOLGENS NEDC)
1. Werkt automatisch boven 8km/u en tot 80km/u. Ga naar opel.be voor meer info over de werking van het systeem.

DE TOEKOMST IS VOOR IEDEREEN

De nieuwe A-Klasse met

Just like you.
www.mercedes-benz.be

4,1 - 6,5 L/100 KM •108 -145 G CO2/KM (volgens de NEDC-normen).
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

