
Periodiek magazine van J&T Autolease
Editie 46 - oktober 2019

Debat
De elektrische 
wagen:  
pro of contra?

Made in Belgium
Gavox vertelt hoe de 
tijd voorbij tikt

Lichte vracht
WLTP maakt zijn 
opwachting bij de 
bestelwagens

HET VERLEDEN  
ONDER STROOM 

OLDTIMERS KRIJGEN  
EEN TWEEDE LEVEN



Renault beveelt aan.

(1) Aanbod voorbehouden voor professionele klanten Nieuwe Renault CLIO CORPORATE EDITION TCe 100 zonder opties. Prijs zBTW met alle onvoorwaardelijke premies afgetrokken geldig 
tot 31/10/2019. (2) Berekend op een Nieuwe Renault CLIO CORPORATE EDITION TCe 100 zonder opties. Ne� o maandelijkse bijdrage op het Voordeel van Alle Aard (VAA) te betalen door 
de werknemer met fi  rmawagen, op basis van de maximale voorhe�  ng van 53,5 %. De vermelde bedragen zijn louter ter informatie. Renault België Luxemburg N.V. is niet verantwoordelijk 
voor verschillen tussen het vermelde voordeel en het werkelijk verkregen voordeel. Adverteerder: Renault België Luxemburg N.V. - Bergensesteenweg 281, 1070 Brussel, RPR Brussel - 
BTW BE403.463.679.

Nieuwe  

Corporate Edition
Vanaf € 11.995 zBTW(1)

 Renault CLIO
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4,1 - 5,2 L/100KM. 109 - 118 G/KM CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig. 
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Beste lezer,

Als u deze Automotions open slaat, zal u bij de inhoudstafel 

meteen merken dat we onder stroom staan. Zo laten we twee 

fleetmanagers aan het woord om hun mening te geven over 

elektrische auto’s in wagenparken. De ene is pro elektrisch 

rijden en de andere niet per se tegen… maar hij heeft wel zijn 

bedenkingen. Een vraagstuk waar veel fleetmanagers vandaag 

mee bezig zijn in de transitie naar alternatieve en ecologische 

aandrijvingen. Bij J&T Autolease zijn we van mening dat er 

geen goede en slechte vormen van aandrijving zijn. Wel juiste 

aandrijvingen in functie van het verplaatsingsprofiel van de 

bestuurder. En vanzelfsprekend kan u op onze expertise rekenen 

om u en uw bestuurders te begeleiden bij die keuze. En die keuze 

hoeft niet noodzakelijk (alleen) meer een auto te zijn. Ieder jaar 

wordt onze leasingvloot van fietsen groter. Een opleiding – zeker 

voor snelle elektrische fietsen – is trouwens geen overbodige 

luxe. Bij BASF zijn ze daar alvast mee bezig.

Expertise maar vooral ook veel passie voor zijn vak, dat vinden we 

bij Michael Happé, de zaakvoerder en bezieler van het Belgische 

horlogemerk Gavox. Lees zijn levensverhaal en ontdek hoe hij 

respect voor traditie naadloos combineert met innovatie.

We beginnen dit nummer met moderne elektrische auto’s 

maar de technologie op zich is niet echt nieuw. Oldtimers 

met elektropower, ze bestaan. En wij hebben er enkele voor u 

opgelijst, samen met hun verhaal.

Over verhalen gesproken: samen met u werken we al jaren aan 

een mooie story. In deze spannende tijden van energietransitie, 

kijken we alvast uit naar de hoofdstukken die we samen zullen 

schrijven.

Ondertussen wens ik u veel leesplezier!

ONDER STROOM

Jan Deknuydt
Algemeen directeur
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NISSAN.BE/FLEET 
Adverteerder: Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar - BTW BE0838.306.068 - RPR Antwerpen - beluxnl@nissan-services.eu. Afbeeldingen niet bindend. Milieu-informatie: 
K.B. 19/03/2004: www.nissan.be

Uitgerust tot in de puntjes:
•  17” lichtmetalen velgen
•  New NissanConnect infotainmentsysteem met navigatie
•  Apple Carplay®  en Android Auto® 
•  Nissan Safety Shield
•  Metaalkleur
•  Around View Monitor: 360° vogelperspectief
•  Panoramisch glazen dak
•  Zilverkleurige dakrails

Ook beschikbaar in automaat

NISSAN
EXPECT MORE, OOK 
VOOR UW BUSINESS.

NISSAN QASHQAI

Getoond model:
Nissan QASHQAI N-Connecta

QASHQAI  138-181 G/KM   5,3-7,1 L/100 KM (WLTP)

Ook verkrijgbaar voor uw zaak:
Nissan QASHQAI dCi 115 Business Edition+

143900101_NISSAN_Fleet_Aout_Belgium_297x210_SANSPRIX.indd   1 29/08/2019   17:00
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60 AUDI A1 SPORTBACKS 
VOOR EY 

Vorig jaar werden er 160 A1’s geleverd aan EY, dit jaar staat de 

teller zelfs op 270. 115 daarvan stonden op maandag 3 sep-

tember blinkend te wachten op hun eigenaar. Zoals eerder 

gezegd wordt meer dan de helft daarvan geleased bij J&T 

Autolease, sinds jaar en dag trouwe partner van het bedrijf. De 

overige 155 A1’s worden op twee andere momenten geleverd.

De wagens die dit jaar op de parking staan, zijn trouwens net 

iets specialer. Het gaat immers voor het eerst om het nieuwe 

model A1 Sportback, dat opvalt door zijn strakkere design. 

“Het merendeel van de wagens is voorzien van de 1.0 drieci-

linder benzinemotor van 

de Duitse autobouwer. Ook 

kunnen de wagens rekenen 

op het business pack met 

digitaal infotainmentsys-

teem en CrossClimate 

banden”, vertelt Tom Coeck, 

fleetmanager van Jennes, 

de concessie die de wagens 

levert.

Motorkeuze elk jaar geëvalueerd
De keuze voor een benzinemotor werd al enkele jaren 

geleden gemaakt. Al maakt Traxall, dat de vloot van EY be-

heert, elk jaar opnieuw de oefening tussen de verschillende 

aandrijfvormen.

Dat vertelt Kim Struelens van Traxall. “Naar volgend jaar toe 

maken we TCO-matig opnieuw de berekening. Enkele jaren 

geleden merkten we immers dat de medewerkers bij EY niet 

voldoende kilometers reden om diesel te verantwoorden. De 

verandering van de fiscaliteit in 2020 is bijvoorbeeld zo een 

factor die deze berekening kan doen omslaan.”

Gewoontegetrouw zijn de wagens bedoeld voor de starters 

van het bedrijf, jonge mensen die hun eerste stappen in de 

professionele wereld zetten en dus ook een eerste bedrijfs-

wagen krijgen. En daar hoort natuurlijk de nodige uitleg bij. 

Tijdens de levering kregen alle bestuurders in groepjes van 

drie een uitgebreide toelichting bij de vele mogelijkheden die 

de A1 Sportback hen biedt, alvorens er voor het eerst de weg 

mee op te gaan.

Het begint haast een traditie te worden, de levering van een grote 
batch Audi A1’s door J&T Autolease. Al sinds 2011 kiest het dienst-
verlenend bedrijf voor de compacte wagen van het merk met 

de vier ringen voor haar jongste werknemers. En het merendeel van die 
wagens wordt geleased bij J&T Autolease!

De wagens zijn voorzien voor de jonge star-
ters van EY. Vaak is het dan ook hun eerste 
bedrijfswagen. Wat uitleg is altijd welkom!
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PEUGEOT SUV-GAMMA
NOOIT EERDER GINGEN SUV’S ZO VER

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen. 
*Fifty-Fifty aanbieding voorbehouden aan professionals, geldig het hele jaar 2019 op alle fabrieksopties van het Peugeot-gamma, uitgezonderd elektrische voertuigen en uitgezonderd accessoires.

V.U.: Erika Bouteloup, Peugeot België-Luxemburg N.V., KBO nr. 0403.461.107, IBAN : BE81 2710 0450 0024, Avenue de Finlande 4-8 te B-1420 Braine-l’Alleud. Tel: 078 15 16 15

L /100 KM G /KM SUV 3008 : 5,0 - 8,0 • 132 - 181 | SUV 5008 : 5,0 - 8,0 • 132 - 181 (VOLGENS WLTP-NORM)

FIFTY-FIFTY
-50% OP 100%
VAN DE OPTIES* 

Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be

297x210_Peugeot_GammeSUV_FleetPM_2019_FRNL.indd   2 20/08/2019   13:38



B2BIKE ROADSHOW STRIJKT 
NEER BIJ J&T AUTOLEASE

Op 9 september sloeg de roadshow van B2Bike zijn tenten 

op bij J&T Autolease. Het bedrijf is al enkele jaren partner van  

J&T inzake het aanbieden van fietsleasing. Het was dan ook om 

die banden aan te halen dat B2Bike met een breed assortiment 

elektrische fietsen en speed pedelecs de hoofdzetel van uw 

leasemaatschappij bezocht. 

Naast deskundige uitleg over de verschillende modellen 

kregen de medewerkers de kans om de fietsen te testen 

op de brede fietspaden van de Noordersingel. Het concept 

van de B2Bike roadshow is beschikbaar voor alle bedrijven 

die hun medewerkers willen laten kennismaken met het 

aanbod elektrische fietsen. Een interessante manier om uw 

werknemers in contact te brengen met bedrijfsfietsen!

Interesse om volgend 

jaar deel te neemen  

aan de J&T Golfdag?

Mail naar

 sales@jentautolease.be 

J&T AUTOLEASE GOLFDAG 
GROOT SUCCES
Op 19 september ging de jaarlijkse Golfdag van  

J&T Autolease voor het eerst door in ons land, namelijk in de 

Kempense Golfclub te Mol. De 26 geïnviteerde klanten van 

de leasemaatschappij kregen elk een programma op maat.  

16 onder hen, de meer geoefende golfers, mochten het 18 holes 

tellende parcours van de golfclub afmalen, terwijl de 10 andere 

gasten konden genieten van een uitgebreide golfinitiatie.  

En uitgebreid kunt u hem best wel noemen, met een sessie 

aan de driving range (foto links), een putting wedstrijd en een 

rondleiding langs de prachtig onderhouden golf course van 

Mol.

Geen inspanning zonder ontspanning natuurlijk en dus werd 

er na de sportieve activiteit nog lang nagekaart tijdens een 

mooi verzorgde borrel. Het prachtig kader in combinatie met 

het mooie nazomerweer zorgde ervoor dat we weer kunnen 

terugblikken op een erg geslaagde editie.
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GRANDLAND  
HYBRID4
U krijgt alles.  Zonder compromissen.

De nieuwe Opel

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

Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test  
Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151.

 1,7 L/100KM   39 G/KM CO²  17,4 KWH/100KM

APL19002_Adv-GRANDLAND-X-Hybrid4_Adv_210x297_Magazine_NL.indd   2 12/09/2019   15:46



H et is de vraag waar de meeste wagenparkbeheerders mee worste-
len: zet ik nu al in op elektrische wagens, wacht ik nog even of laat 
ik EV’s gewoon links liggen? Automotions ging te rade bij twee 

bedrijven met elk hun eigen kijk op elektrische mobiliteit.

ELEKTRISCHE AUTO’S 
IN UW WAGENPARK 

“DE ELEKTRISCHE TRANSITIE 
IS ONOMKEERBAAR”
NICOLAS STERPENICH  
(PASSION4SALES) 

Zelf rijdt Nicolas Sterpenich met een 
Tesla, maar het merendeel van zijn 
collega’s verplaatst zich nog middels 
een traditionele verbrandingsmotor. 
Toch ziet hij de elektrische transitie 
als onomkeerbaar.

 “We hebben momenteel een veertigtal 

wagens in onze vloot. De meerderheid 

daarvan zijn Audi A1’s: kleine en zuinige 

wagens. We proberen als bedrijf im-

mers toch attent te zijn op ons verbruik. 

Daarnaast hebben we ook een aantal 

korte termijnwagens voor starters, 

hoofdzakelijk hybrides, en dan zijn er 

nog twee Tesla’s voor de twee vennoten 

van het bedrijf.”

De leidinggevenden van Passion4Sales 

vinden de overstap naar een elektrisch 

wagenpark alvast een enorme opportu-

niteit, die haast enkel voordelen brengt. 

“Maar helemaal overschakelen, kunnen 

we voorlopig nog niet. De huidige in-

frastructuur in ons land is hier niet voor 

aangepast, waardoor we als bedrijf niet 

flexibel genoeg kunnen zijn. Onze werk-

nemers doen gemiddeld 200 à 300 km 

per dag, als zij niet thuis kunnen laden, 

wordt dat een moeilijk verhaal.”

Nieuwe mobiliteit
Daarnaast is er ook nog de kwestie 

van de prijs. “De A1’s in ons wagenpark 

komen stukken goedkoper uit ten 

opzichte van de EV’s. We spreken dan 

al snel van 2 à 300 euro per maand. En 

aangezien wij met kleine marges wer-

ken, kunnen we ons zo’n prijsverschillen 

niet permitteren.”

Een reeks knooppunten met superchar-

gers en de introductie van goedkopere, 

aantrekkelijke elektrische modellen – al 

dan niet dankzij een tussenkomst van 

de overheid – lijkt dan ook nodig volgens 

Nicolas. “Maar de elektrificatie is onom-

keerbaar. Samen met de opkomst van de 

nieuwe mobiliteit zal dat een interessan-

te evolutie zijn om in de gaten te houden. 

Er komen steeds meer alternatieven voor 

de auto. En die auto verandert zelf ook 

gigantisch. Als ik zie wat de autopilot van 

mijn Tesla nu al kan… Volgens mij zijn we 

dan ook op weg naar een nieuw mobili-

teitsconcept, waar de auto wel zijn rol in 

zal spelen, maar dan enkel in zijn elek-

trisch aangedreven vorm.”

“DE OVERSTAP 
NAAR 
ELEKTRISCHE 
MOBILITEIT IS 
EEN ENORME 
OPPORTUNITEIT”

PRO
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“Ik ben geen tegenstander van het 
elektrische verhaal”, begint Guio 
Veraart zijn betoog. “Maar er zijn 
wel een aantal zaken aan verbonden 
waar ik sceptisch tegenover sta en 
die ons verhinderen elektrische 
voertuigen in ons wagenpark te 
integreren. Daarom ben ik vandaag 
voorstander van de conventionele 
verbrandingsmotor.”

“Wij hebben het hybride en elektrisch 

verhaal bekeken en overwogen, maar 

het grote probleem is dat je maar een 

beperkte afstand kan afleggen met 

die wagens”, doet Guio zijn grootste 

argument pro verbrandingsmotor uit 

de doeken. 

De reële autonomie van de elektrische 

wagens, 300 à 350 km, is voor hem het 

grootste breekpunt. “Daarenboven is 

het aantal laadpunten nog altijd be-

perkt, waardoor onderweg bijladen 

onmogelijk is. En net dat is belangrijk 

voor mijn mensen, aangezien zij meer 

kilometers doen dan een batterij op één 

lading aankan. Ikzelf doe bijvoorbeeld 

met mijn wagen soms 800 kilometer 

op een dag.”

Een ander punt dat in het verlengde ligt 

van die laadpalen is de laadtijd. “Je kan 

ondertussen bij wijze van spreken twee 

biefstukken en drie worstenbroden 

gaan eten. Ik trek het misschien in het 

ridicule, maar het is wel de realiteit. Zo 

een vertragingen kunnen wij ons ge-

woon niet permitteren.”

Weinig steun van de overheid
Daarnaast speelt ook het kostenplaatje 

mee in Guio’s argumentatie. Op een 

paar uitzonderingen na kosten de wa-

gens nog te veel geld, zeker in vergelij-

king met de autonomie die ze leveren. 

“En vadertje staat maakt het voorlopig 

nog niet echt goedkoper. Ik blijf wach-

ten op de eerste overheidsincentive die 

een echt voordeel geeft voor de elek-

trische wagen. Maar pas op, ook naar 

benzinevoertuigen toe zie ik niet echt 

een beleid met enige logica.”

Voorlopig is het elektrische verhaal dan 

ook niet aan Guio’s firma Portmade 

besteed. “Wij hebben de beslissing ge-

nomen om alles even in de koelkast te 

zetten en wachten op een uitbreiding 

van het laadpalennetwerk, de nodige 

fiscale incentives en de introductie op 

de markt van wagens met een grotere 

batterij aan een lagere aankoopprijs. 

Pas wanneer die obstakels zijn wegge-

werkt, kunnen we de elektrische wagen 

serieus in overweging nemen.”

“DE LAADTIJD IS EEN 
PROBLEEM. JE KAN BIJ 
WIJZE VAN SPREKEN TWEE 
BIEFSTUKKEN EN DRIE 
WORSTENBRODEN ETEN VOOR 
JE BATTERIJ VOLDOENDE  
OPGELADEN IS”

CONTRA

“HET PRAKTISCHE ASPECT  
IS EEN GROOT MANCO” 
GUIO VERAART (PORTMADE) 
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In principe moeten alle bedrijfsvoertuigen tot 12 ton sinds 1 

september 2019 voldoen aan de WLTP-normen. Voertuigen 

waarvan de “ euro”-emissienorm is goedgekeurd met een 

Arabisch cijfer ( euro 6) moeten de WLTP-test ondergaan. 

Wagens waarvan de “ euro”-norm is gecertificeerd met een 

Romeins cijfer ( euro VI) zijn daarentegen vrijgesteld van WLTP.

Euro 6 en euro VI: wat is het verschil?

Bedrijfsvoertuigen waarvan de referentiemassa niet meer dan 

2.380 kg bedraagt, moeten worden goedgekeurd overeen-

komstig de norm voor “lichte bedrijfsvoertuigen” ( euro 6 dus). 

In dit geval wordt het complete voertuig op de testbank getest.

De voertuigen met een referentiemassa van meer dan 

2.840 kg moeten worden goedgekeurd overeenkomstig de 

norm “Zware bedrijfsvoertuigen” (oftewel euro VI). Hier gaat 

alleen de motor op de testbank.

Tussen 2.380 en 2.840 kilo hebben de constructeurs de keuze 

tussen beide methoden. Al lijdt het geen twijfel dat ze voor 

deze voertuigen de voorkeur zullen geven aan de “Heavy 

Duty”-homologatie.

Tot slot noteert u nog best dat de referentiemassa de massa 

van het voertuig in rijklare toestand (leeg) is, verminderd met 

de massa van de bestuurder (75 kg), waarbij een massa van 

100 kg moet worden opgeteld.

Welke impact kunnen we verwachten op het vlak van CO2?
Net als voor auto’s is er een overgangsmaatregel genomen: 

tot eind 2020 worden NEDC 2.0-waarden (of gecorreleerde 

NEDC-waarden) geëxtrapoleerd van WLTP-waarden.

De toename van CO2 in NEDC 2.0 wordt geschat op ongeveer 

20 gram. De WLTP-waarden zouden dan weer zowat 50 gram 

hoger liggen.

Hoe zit het met ingerichte en/of omgebouwde 
voertuigen?
In tegenstelling tot hetgeen dat tot nu toe werd gedaan, zal 

voor de WLTP-test voor elke voertuigversie (afmetingen, laad-

vermogen, enz.) een testsessie worden ingericht. Daarom 

moeten ook de verschillende carrosserieversies volgens de 

WLTP-procedure worden getest, waarbij de CO2-waarden 

vanzelfsprekend afwijken van die van de basisversie van het 

nutsvoertuig.

De constructeurs moeten de carrosseriebouwers informeren 

over de impact van hun wijzigingen op de CO2-waarden van 

het omgebouwde voertuig. Zij zullen hier dan rekening mee 

moeten houden tijdens de definitieve homologatieprocedure. 

Zij zullen ook hun verbruik en CO2-uitstoot moeten aanpassen 

wanneer zij het conformiteitsattest krijgen.

Gevolg: de laboratoria die verantwoordelijk zijn voor de goed-

keuring van voertuigen zijn overbelast. De verwachting is dan 

ook dat de levertijden de komende maanden zullen toenemen.

WORLDWIDE HARMONIZED LIGHT VEHICLE TEST PROCEDURE… over deze afkorting 
vloeit al een jaar lang veel inkt. Deze nieuwe procedure heeft namelijk geleid 

tot een ongekende chaos inzake de CO2-waarden (en dus ook de belas-
tingen) van auto’s. En sinds 1 september 2019 zijn ook de bestelwagens 
eraan onderworpen! Met gelijkaardige gevolgen als bij de personenwa-
gens… Als specialist in het segment van de bedrijfsvoertuigen, klaart J&T 
Autolease graag het een en ander voor u uit.

W L
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VOOR BESTELWAGENS
HET ANTWOORD OP AL UW VRAGEN!

Wat zal de fiscale impact zijn?
In België zal ze beperkt zijn, aangezien de belasting op lichte 

bedrijfsvoertuigen slechts in geringe mate gekoppeld is aan 

de CO2.

De btw blijft voor 100 % terugvorderbaar, behalve bij privé-

gebruik. De voertuigen zelf blijven ook 100 % aftrekbaar. De 

berekening van het VAA is niet gelieerd aan de CO2. De aan 

de RSZ verschuldigde CO2-bijdrage is alleen van toepassing 

in het geval van privégebruik en alleen bij ter beschikking 

stelling van een werknemer met een arbeidsovereenkomst. 

Voor vrije beroepen, zelfstandigen en managers is dit niet 

van toepassing. Net als bij de werknemers die van huis naar 

de site gaan, wordt het gebruik hier als 100 % professioneel 

beschouwd.

De enige vast te stellen impact, is de verkeersbelasting in 

Vlaanderen voor voertuigen met een maximaal toegestane 

massa (MTM) tot 2.500 kg. Deze belasting kan stijgen met 

maximaal 32,40 euro per jaar.

In Brussel en Wallonië en voor bestelwagens in leasing zijn er 

geen gevolgen. Het is dus in uw voordeel samen te werken 

met een betrouwbare leasingpartner als J&T Autolease.

Kan ik een lichte bedrijfswagen uit stock bestellen na  
1 september 2019?
Ja, de constructeurs kunnen nog een jaar lang voertuigen 

verkopen die vóór 1 september 2019 zijn geproduceerd, op 

voorwaarde dat ze nog niet werden ingeschreven. Voor om-

gebouwde voertuigen bedraagt deze uitzondering zelfs 18 

maanden.

Daar hoort wel een belangrijke kanttekening bij: de Belgische 

autoriteiten eisen dat het voertuig vóór 31 augustus 2019 op 

hun grondgebied door de douane wordt ingeklaard.

ALS U NOG VRAGEN 
HEEFT, NEEM DAN 
GERUST CONTACT OP 
MET UW J&T AUTOLEASE 
ACCOUNT MANAGER. HIJ 
ZAL U GRAAG TOT IN 
DE KLEINSTE DETAILS 
HELPEN.

T P
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BASF 
ORGANISEERT 

OPLEIDING 
VOOR ZIJN 

LEASEFIETSERS

En dat is geen over bodige luxe, luidt het bij het bedrijf. Veilig 

rijden met een speed pedelec, die tot 45 km/u haalt, is niet 

vanzelfsprekend. Ook BASF zag het aantal fietsongevallen 

stijgen. “We noteerden vorig jaar 100 fietsongevallen op de 

weg van en naar het werk, waarbij personeelsleden verzor-

ging nodig hadden. In 24 gevallen was er sprake van werkon-

bekwaamheid”, weet Bernd Brian, Senior Vice President van 

BASF Antwerpen.

Net om die reden organiseert het bedrijf een aantal fiets-

opleidingen in samenwerking met de Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde (VSV). “Onze bedoeling is om werknemers 

meer bewust te laten worden van de risico’s van het rijden 

met speed pedelecs”, zegt Paul Michielsen, projectverant-

woordelijke verkeers- en mobiliteitseducatie bij VSV. “Er wordt 

aandacht besteed aan zowel bewustwording van het feit dat 

het belangrijk is om steeds uw snelheid aan te passen aan de 

omgeving, als aan hoe u op een veilige manier tot stilstand 

kan komen.”

Positief verhaal
Remmen met een speed pedelec is immers niet hetzelfde 

als remmen met een gewone fiets. Zo leren de deelnemers 

tijdens de cursus hoe ze door voorzichtig bij te remmen met 

de voorrem op een meer gecontroleerde – en dus veiligere – 

manier kunnen stoppen.

Toch zien ze bij BASF vooral voordelen aan de leasefiets. “Onze 

werknemers voelen zich fitter omdat ze meer bewegen en de 

mobiliteit vaart er wel bij. Dat is nog altijd het belangrijkste”, 

besluit HR-manager Koen Van Raemdonck.

D e leasewagen wordt steeds vaker ingeruild 
voor de leasefiets. Ook bij het chemiebedrijf 
BASF, gesitueerd in de Antwerpse haven, 

pendelen heel wat werknemers met hun tweewieler, 
geleverd door J&T Autolease. Vaak zijn bestuurders 
echter niet zo ervaren, wat het risico op ongevallen 
vergroot. Sinds kort geeft BASF alvast opleidingen 
aan haar werknemers. 

VEILIG OP WEG MET  
UW ELEKTRISCHE FIETS:  
3 TIPS

1. LET OP DE WETGEVING
Speed pedelec of elektrische fiets? Voor beiden geldt 

een ander verkeersreglement. Zo zijn bestuurders 

van speed pedelecs verplicht een helm te dragen. Een 

fietshelm is toegestaan, zij het met bescherming van de 

slapen.

2. RIJ VERSTANDIG
Het is niet omdat uw speed pedelec een snelheid van 

45 km/u haalt, dat u altijd zo snel moet rijden. Pas uw 

snelheid aan aan uw omgeving, blijf geconcentreerd en 

hou rekening met andere weggebruikers, die vaak aan 

een lagere snelheid rijden.

3. ONDERHOUD + JUISTE RIJSTIJL
Onderhoud uw elektrische fiets op de juiste manier als u 

het maximale uit de batterij wil halen. Hou bijvoorbeeld 

de bandenspanning in het oog en probeer de ketting 

niet te fel te belasten. Dit doet u door op het juiste 

moment te schakelen – waardoor er minder druk 

van de elektromotor op de ketting komt - en ruwe 

wegoppervlakken, zoals kasseistroken, te vermijden.
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GAVOX VERTELT  
HOE DE TIJD  

VOORBIJ TIKT

IN DE MELKWEG VAN 
DE UURWERKEN BLIJFT 
GAVOX EEN NICHEMERK 
DAT EEN AUTHENTIEKE 
INTERPRETATIE VAN 
ZIJN TECHNOLOGISCHE 
KUNST VERDEDIGT

G avox, de Stem van de Melkweg. Een uitnodiging om verschil-
lende werelden te verkennen. Gavox, een down to earth naam, 
met een technologische X en, in het midden, een figuratieve V,  

zoals de vleugels van een vliegtuig. Gavox: horloges ontworpen en ge-
maakt door een gepassioneerde Belg, Michael Happé. Hij laat zien dat 
we niet alleen bij J&T Autolease leven voor onze passie…



Een eerste horloge is als een eerste auto: hij heeft altijd een 

verhaal… dat verteld wordt wanneer de twee riempjes el-

kaar ontmoeten aan de sluiting en de delicate pols voor het 

eerst omarmen… . Voor velen is het alsof ze afscheid nemen 

van hun kindertijd wanneer ze het voor het eerst aandoen. 

Maar voor Michael Happé was het in de eerste plaats een 

geweldige sprong. “Toen ik acht was, kreeg ik een Kelton als 

geschenk… 25 meter waterweerstand.....”, herinnert hij zich. 

Hij sprong er vaak mee in het water, maar uiteindelijk ging het 

horloge toch kapot door waterschade. Michael demonteerde 

het met veel interesse. Uit elkaar halen, drogen en weer in 

elkaar steken, zo leerde hij alle geheimen kennen. Later zou 

hij bio-ingenieur en vervolgens computeradviseur worden. 

Maar zijn passie voor horloges bleef doorheen de jaren intact… 

In 2011 valt de beslissing! Michael creëert en lanceert Gavox. 

Horloges die het verhaal vertellen van het verstrijken van de tijd… 

hetgene dat Michael scheidt van zijn grootvader uit Amerika, 

een lid van de Flying Tigers, piloten die naar China gestuurd wer-

den om het land te verdedigen voordat de VS echt betrokken 

raakten in de Tweede Wereldoorlog… De Curtiss P-40-horloge 

is aan hem gewijd. Er is ook de Legacy, een eerbetoon 

aan zijn voorvaders van de marine. Of de Aurora, die 

staat voor het noorderlicht dat piloten kunnen waar-

nemen wanneer ze over de Polen vliegen… Iedere 

Gavox is graadmeter van het vluchtige maar toch 

ook gemaakt om heel lang mee te gaan. Op vijf 

jaar tijd weet Michael zich te omringen met de 

beste toeleveranciers. Van Genève tot Hong-

Kong kan hij iedereen overtuigen van wat hij 

verlangt voor zijn uurwerken. Gavox is 

over de hele wereld bekend en ook - 

onder andere - leverancier van de 

kanselarij van onze premier. Zo zijn 

Obama, Ban Ki-Moon en Poetin 

ook ambassadeurs geworden 

voor deze lokale ambachtelijke 

kennis.

Higher. Farther. Deeper.
In de melkweg van de uurwer-

ken blijft Gavox een nichemerk dat 

een authentieke interpretatie van 

zijn technologische kunst verde-

digt. Elk uurwerk vertelt zijn eigen 

verhaal… Want bij Gavox is het vooral 

de functie die het horloge maakt. 

Higher. Farther. Deeper. “Die drie woorden 

vatten perfect samen welke expertise in 

onze horloges zit.” Producten die ontworpen 

zijn voor wie graag met de limieten flirt… te land, 

ter zee en in de lucht. Het is dankzij de feedback van 

deze gepassioneerden dat Michael steeds betere 

producten kan maken. 

Ontwerp, schets van de wijzerplaat, de wijzers zelf en 

hoe ze bewegen, het is de basis van alles! “Elk horloge brengt 

ook innovaties met zich mee. Niets doet onze man terugdein-

zen. Zelfs niet zijn nieuwste baby’s de ruimte in sturen met 

een weerballon. “Ik wou hun prestaties onderzoeken… test 

geslaagd! Ik heb de weerstand van horloges onder water op 

een diepte van 500 meter al met succes getest. 500 meter was 

de maximale lengte van de vislijn”, lacht onze gesprekspartner. 

“Ik ben nu op zoek naar een onderzeeër om de weerstand van 

mijn horloges in de diepe zee te onderzoeken.”

On the Road(s)…
Na de lucht en de zee richtte Gavox zich met succes op het land 

via de Gavox Roads collectie. Michael Happé: “Het idee was om 

te verwijzen naar autoritten op de mooiste wegen ter wereld. 

Daarom heb ik drie horloges gemaakt die verwijzen naar drie 

routes: de Icefields Parkway in Canada, de Pacific Coastal 

Highway van San Francisco naar San Diego en de Atlantic 

Ocean Roads in Noorwegen. Wat deze collectie uniek maakt, 

is dat u op de achterkant van het horloge een idee krijgt van de 

reis die voor u ligt. Alle tussenstops van deze roadtrip zijn er im-

mers in opgenomen. Hij beschikt ook over een 12 uur durende 

stopwatch, een alarm dat rijderswissels aangeeft tijdens lange 

ritten en tachymeter aan de binnenkant, op hetzelfde niveau 

als de wijzer van de chronometer.”

Maar daarmee was de honger van Michael Happé nog niet ge-

stild. Onlangs creëerde hij drie nieuwe horloges, die mythische 

automodellen voorstellen. De eerste voor de nieuwe Lotus Type 

130, beperkt tot 130 stuks. “Het ontwerp van de andere twee 

collecties is afkomstig van een student industrieel ontwerp 

die gepassioneerd was door Porsche. Ik had hem uitgedaagd 

om een wijzerplaat te tekenen die geïnspireerd was door zijn 

passie. Zo ontstond een horloge ter ere van de Porsche 917, die 

dit jaar zijn 50e verjaardag viert en in 1970 als eerste van het 

merk de 24 uur van Le Mans won. Een andere collectie is een 

eerbetoon aan de legendarische 935 K2 Interscope.”

Een vierde collectie van dit type wordt geproduceerd voor het 

Street Art Racing-team van Aston Martin. Dit in samenwer-

king met één van de grote Belgische Street Art kunstenaars 

van het moment, Steve Locatelli. Maar laten we nu nog niet 

te veel onthullen. Meer informatie vindt u op de website  

www.gavox.com!

DE TIJD VAN DE PERSONALISATIE

Net als J&T Autolease, houdt Gavox ervan om zijn 

horloges te personaliseren, in “batches” van minstens 

25 stuks. “Een bedrijf in Lyon bestelde 250 horloges voor 

zijn werknemers. Ik heb een horloge op maat ontworpen, 

met een dankwoord van de werkgever op de achterkant 

van de wijzerplaat. Geef toe dat het iets anders is dan 

eender welke andere horloge. De werknemer kan er 

trots op zijn dat het prachtige horloge dat hij om zijn 

pols draagt, hem door zijn baas is aangeboden”, besluit 

Michael Happé.
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ELEKTRIFICATIE VAN KLASSIEKE WAGENS
HET VERLEDEN ONDER STROOM

Classic Mini Electric
Onlangs stelde Mini haar eerste volledig elektrische wagen 

voor, maar in 2018 gaf de constructeur al een voorproefje op 

het Autosalon van New York. Om meteen met de deur in huis 

te vallen: het zal helaas bij dit ene exemplaar blijven. Mini wil 

(of mag) de iconische Mini niet opnieuw in productie brengen, 

daarom gebruikt het dit geëlektrificeerde oermodel louter 

als lokaas om ‘moderne’ Mini Electric onder de aandacht te 

brengen. Toch geïnteresseerd? Even zoeken op internet leert 

ons dat er genoeg bedrijven maar wat graag uw klassieke 

Mini omtoveren tot EV.

Citroën Méhari
De Citroën Méhari waar Louis De 

Funès en de andere Gendarmes 

van Saint-Tropez mee rondreden is 

terug van weggeweest! Bij Citroën 

kunt u al enkele jaren de e-Méhari 

bestellen, de moderne (en tevens 

elektrische) reïncarnatie van het 

model, maar onze voorkeur gaat 

toch uit naar deze Eden, gebouwd door Méhari Club Cassis. 

Buiten zijn looks heeft hij wel niets gemeen met de klassie-

ke Méhari, het gaat hier immers om een gans nieuwe auto 

die u naar wens kunt configureren en bekleden, tot en met 

gestreepte badstof of rieten tapijtjes. De motor heeft een ver-

mogen van 15 KW, met een batterijlading zou u 80 tot 130 km 

ver moeten geraken. Topsnelheid? 80 km/u!

Renault e-Plein Air
Het moest Renaults antwoord op de Fiat 500 Jolly en de in-

middels legendarische Citroën Méhari worden, helaas bereik-

te de Renault 4L Plein Air nooit de cultstatus die de dienstwa-

gen van Louis De Funès zou genieten. Helemaal vergeten is 

de Franse zonneklopper echter niet: naar aanleiding van de 

10e verjaardag van de 4L International-rally heeft Renaults 

Classic-divisie, in samenwerking met de Franse 4L-specialist 

Melun Retro Passion, een moderne (elektrische) interpretatie 

ontworpen van de originele 4L Cabriolet. Onderhuids is deze 

e-Plein Air louter een omgebouwde Twizy, getuige de 17 pk 

sterke elektromotor en de 6,1 kWh grote accu, die onder het 

rieten picknickmandje is ingeplant. 

De elektrische wagen begint steeds meer door te breken. En ook bij 
klassieke wagens wordt een aandrijflijn op stekkerkracht steeds 
populairder. Omdat ze zuiniger zijn dan de gulzige verbrandings-

motor van uw geliefde oldtimer, maar ook omdat er al her en der lage 
emissiezones opduiken die niet zo happig zijn op oldtimers. Automotions 
lijst de leukste klassiekers met elektrokracht voor u op.

Classic Mini Electric

Eden Méhari



Jaguar E-Type Zero
Ook bij Jaguar hebben ze het winstgevende karakter van de 

combinatie oldtimer-elektromotor ontdekt. Sinds kort lepe-

len de Britten een elektrische krachtbron in hun misschien 

wel meest iconische model: de E-Type. Daarenboven maakt 

hij de oefening naar 100 een stukje sneller dan zijn ronken-

de broertje met V6: de 300 pk sterke elektrische aandrijflijn 

klaart het klusje in 5,5 seconden, de originele E-type Series 1 

had daar een seconde meer tijd voor nodig.

Aston Martin
Bij Aston Martin zien ze de zaken dan weer iets anders. De 

constructeur ontwikkelde immers enkel een “Heritage EV” 

aandrijflijn. U kunt met andere woorden zelf bij de Britten aan-

kloppen om uw klassieke Aston te voorzien van een elektro- 

motor die “de authenticiteit van een echte Aston Martin be-

houdt”, als we de constructeur mogen geloven. De auto op de 

foto is een DB6 MkII Volante uit 1970, de allereerste wagen die 

de Heritage EV-behandeling kreeg.

Jaguar E-Type Zero

Aston Martin Heritage EV Renault e-Plein Air

HET OMGEKEERDE RECEPT
Heel wat oldtimers krijgen dus een tweede leven dankzij een elektrische ombouw. En autobouwers zien dat dat recept 

aanslaat, waardoor zij maar wat graag de omgekeerde logica volgen en hun moderne EV’s overgieten met een klassieke 

saus. Zo nadert de lancering van de Honda e met rasse schreden. Een moderne EV met achterwielaandrijving en een 

rijbereik van ongeveer 200 km, maar vooral… een nostalgisch gelijnde stadswagen.

Even retro maar iets minder productierijp is de Volkswagen I.D. Buzz met zijn lijnenspel dat overduidelijk geïnspireerd is 

op door dat van de iconische T1. VW toonde het model vorig jaar al als concept car, in 2021 zou de versie met zes zitplaat-

sen op de markt komen, een jaar later gevolgd door de utilitaire cargo-versie.

Nog minder productierijp is de Peugeot e-legend. In januari gooide hij nog hoge ogen als concept car op het Autosalon 

van Brussel, maar u zult hem nooit doorheen de stad horen zoemen.

Honda e Volkswagen I.D. Buzz
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RENAULT CLIO
VEELZIJDIGHEID 
TROEF

Z ijn vorm mag dan vertrouwd zijn, toch steekt de Renault 
Clio volledig in het nieuw. Een vers platform moet hem 
klaarmaken voor elektrificatie en het interieur werd 

in een nieuw jasje gestoken. Hoog tijd om de bestseller van 
Renault te testen met onze meest gevarieerde jury ooit: een 
klant en een werknemer van J&T Autolease én een autojournalist.  
Wat is hun verdict?
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TOSCA VAN REYMENANT
(CATAPLANA)

Onze eerste testrijder is een bestuur-
der van J&T Autolease, Tosca Van 
Reymenant. Zij werd vooral aange-
trokken door de knappe looks van de 
Renault Clio. “Het is echt een strakke, 
moderne stadswagen voor jonge 
mensen. En ook het interieur volgt die 
lijn. Ik was heel erg te spreken over 
het infotainmentscherm, dat knap en 
clean in mekaar zit.”

Bovendien vond de grote Tosca mak-

kelijk haar rijhouding in de kleine 

stadswagen. “Zelf zat ik inderdaad 

comfortabel. Alleen was de ruimte voor 

de passagier achter me dan eerder 

beperkt. Wat extra plaats voor de ach-

terste passagiers zou welgekomen zijn.” 

“Daarnaast miste ik in de Clio ook een aantal 

fysieke knoppen”, geeft Tosca toe. “Zo moet 

je via het scherm het volume van de radio 

bedienen. De knop helemaal opendraaien 

wanneer je favoriete nummer afgespeeld 

wordt, wordt dan redelijk omslachtig.”

De overige technologie in de Clio kan 

wel op goedkeuring van Tosca rekenen. 

“Vooral de parkeerassistent met came-

ra’s vond ik prachtig. Je krijgt een soort 

van bovenaanzicht van je wagen te zien, 

waardoor parkeren kinderspel wordt!”

Ook qua rijgedrag krijgt de Clio goede 

punten van Tosca: “De wagen gaat vlot 

door de bochten, mede geholpen door 

zijn compacte afmetingen. Ik vond hem 

enkel net iets te licht op de weg liggen, 

maar dan ben ik echt heel streng”, besluit 

ze met een glimlach.

PHILIPPE VERMOESEN
J&T AUTOLEASE
Ook Philippe Vermoesen, Sales & 
Accountmanager bij J&T Autolease, 
mocht de Renault Clio uittesten. “Een 
knappe, dynamische stadswagen”, 
aldus Philippe, “eentje die binnenin 
bovendien verrassend veel plaats 
biedt. Dit zowel voor de passagiers 
als in de koffer.”

En nu we ons toch binnenin de wagen 

bevinden: daar merkte Philippe een 

meer dan degelijk infotainmentsysteem 

op. “Ik rij normaal met een ander merk, 

maar ik vond moeiteloos mijn weg 

doorheen de menustructuur van de Clio. 

Hetzelfde geldt trouwens voor de be-

diening van de verschillende rijhulpsys-

temen. En ook mijn gsm connecteren 

verliep probleemloos.”

Qua wegligging en prestaties heeft 

Philippe een genuanceerder beeld over 

de Renault Clio. “Naar mijn mening reed 

de wagen iets te zacht, maar dat heb 

ik wel vaker in Franse auto’s. Daardoor 

had ik het gevoel dat de auto wat weg 

botste op ruwere wegen. Zoiets is heel 

persoonlijk natuurlijk, maar ik heb mijn 

wagens liever wat harder geveerd.”

“Motor en versnellingsbak waren dan 

weer meer dan uitstekend. De motor 

had een prachtig geluid en blonk uit in 

de hernemingen, iets wat je niet meteen 

zou verwachten. Daarnaast bleef ook 

het verbruik binnen de perken. En de 

manuele versnellingsbak was uitermate 

soepel. Normaal rijd ik met een auto-

maat, maar ik heb geen enkel probleem 

gehad om over te schakelen”, besluit 

Philippe.
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MARC FUMAGALLI
FLEET MANAGER  
RENAULT BELUX

Met de 5e generatie zet de nieuwe Clio een verhaal voort dat in 1990 
begon. Met 15 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd is Clio een echt 
icoon en een bestseller van de Renaultgroep. De nieuwe Clio gaat in tegen 
de conventies: het exterieurdesign werd volwassener, terwijl het interieur 
helemaal opnieuw werd ontworpen. Met meer gestileerde lijnen en een 
assertiever front is de nieuwe Clio dynamischer en moderner. Binnenin 
is de revolutie overduidelijk. De cabine is volledig opnieuw ontworpen 

en is geïnspireerd op de hogere segmenten, zowel wat betreft de kwaliteit als qua beschikbare technologieën.  
Op het gebied van aandrijflijnen, bereiken de nieuwe motoren van Clio het hoogste niveau op de markt en dit zowel 
qua brandstofverbruik als qua CO2-uitstoot. Dit resulteert in een zeer competitieve TCO (Total Cost of Ownership). 
Bovendien zal een volledig hybride motor, E-Tech genaamd, vanaf 2020 aan het gamma toegevoegd worden. Vanaf de 
lancering profiteert de nieuwe Clio van een versie die speciaal gewijd is aan professionele klanten: de Corporate Edition.  
Deze biedt een uitstekende prijs/uitrustingsverhouding door zaken zoals het Renault Easy Link multimediasysteem, GPS, 
airconditioning en achteruitrijradar, om er maar een paar te noemen, standaard aan te bieden. Bovendien liggen het VAA 
en de CO2-bijdrage dankzij de nieuwe benzine- en dieselmotoren met een laag koolstofgehalte op het minimumniveau, 
terwijl de fiscale aftrekbaarheid 90 % bedraagt.

KRISTOF WINCKELMANS 
JOURNALIST EFFECTIVE MEDIA 
 “De Renault Clio is, sinds zijn in-
troductie in 1990, uitgegroeid tot 
een waar icoon uit de Franse au-
to-industrie. De lat voor deze vijfde 
generatie lag dus bijzonder hoog, 
zeker als je weet dat de technische 
fundamenten van de ‘Clio V’ ook 
als blauwdruk hebben gediend 
voor die andere bestseller binnen 
het Renault-gamma, de pas ver-
nieuwde Captur. Het nieuwe CMF-B 
platform – dat bedacht is op voor 
de 2020 beloofde (plug-in) hybride 
varianten van zowel de Clio als de 
Captur – heeft als gevolg dat de Clio 
zowaar 1,4 centimeter gekrompen is, 
desondanks belooft Renault meer 
binnenruimte én de grootste koffer 
uit het hele B-segment, goed voor 
een totaal van 391 liter. 

Op uiterlijk vlak houdt de populaire 

Fransman duidelijk vast aan de vor-

melijke wetmatigheden die Laurens 

van den Acker gaandeweg heeft ge-

introduceerd, de nieuwe C-vormige 

dagrijlichten en het prominentere 

radiatorrooster doen bijvoorbeeld 

spontaan aan de grotere Mégane en 

Scénic denken. Veel opvallender is de 

progressie die Renault heeft geboekt in 

het interieur, met een sterk verbeterde 

kwaliteitsperceptie en dito afwerkings- 

niveau. Vooral het centrale Easy Link-

display, dat én logischer in elkaar zit én 

sneller reageert dan het oude R-Link 

2-systeem, bewijst dat de Renault Clio 

weer helemaal voorop wil lopen inzake 

digitalisering en connectiviteit.

In afwachting van de (voor wagen-

parkbeheerders allicht bijzonder 

interessante) hybride E-Tech variant laat 

Renault onder de motorkap de keuze 

uit een atmosferische 1.0 SCe-benzine 

met 65 of 75 pk, een drukgevulde 1 liter 

met 100 paarden of een 1,3 liter grote 

topmotorisatie, die over 130 paarden 

beschikt. Fervente dieselrijders – voor 

zover die in dit segment nog bestaan 

– kunnen nog steeds kiezen voor de 

beproefde 1,5 dCi-motor, beschikbaar in 

vermogenversies van 85 of 115 pk.”
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* Android Auto™, binnenkort beschikbaar in België. Foto’s ter illustratie en niet contractueel. V.U. Y. Chabert. Adverteerder: FCA Belgium N.V., Jules Cockxstraat 12a - 1160 Brussel. RPR Brussel. 
KBO: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE86 4829 0250 6150.Milieu informatie [K.B. 19.03.04]: www.fi at.be.

CONTACTEER UW FIAT BUSINESS CENTER VOOR EEN FLEET AANBIEDING OP MAAT. MEER INFO OP FIAT.BE

500X Business met geavanceerde connectiviteit.
Ervaar de wereld van vandaag met de technologie van morgen. De nieuwe 500X versterkt uw 
connectiviteit en plaatst u midden in de actie dankzij de compatibiliteit van “Apple CarPlay” 
en Android Auto™(2) en het Uconnect™ 7’’ HD LIVE touchscreen.

NIEUWE FIAT 500X. A TASTE OF TOMORROW, TODAY.

WIE ZEI DAT BUSINESS
NIET LEUK KAN ZIJN?

5 -7,1 L / 100 KM  •  127-166 G / KM CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

MAN0100630JU Fiat 500X Sans prix 210x297 AUTOMOTION BEL NL v1B.indd   1 27/08/19   14:11



De nieuwe CLA Shooting Brake 
Business Solution. 
Slim, voordelig en compleet.
Meer dan ooit koppelt de nieuwe CLA Shooting Brake sportiviteit aan praktische bruik-
baarheid. Helemaal uitnodigend wordt het met de rijke standaarduitrusting van de zakelijke 
Business Solution uitvoering: intuïtief MBUX infotainmentsysteem met voice control, 
parkeer- en navigatie pakket, en nog zoveel meer.

U rijdt al met een CLA Shooting Brake Business Solution 180 d vanaf € 30.600 incl. btw.

4,5 - 8,7 L/100 KM • 121 - 198 G/KM CO2 (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig. 
Milieu-informatie  KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.
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