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EDITO 3

Beste lezer,

Zoals de traditie het wil, opende januari niet alleen de deuren van 

een nieuw jaar maar ook van het Autosalon in Brussel. De editie 

2019 wordt wel een “klein salon” genoemd omdat er ook lichte 

bedrijfsvoertuigen staan. Als specialist in de materie vonden 

wij het net een extra interessant salon, want ook in dit segment 

beweegt er heel wat. Eén van die trends is elektrificatie bij de 

bestelwagens. In het kader van stadsdistributie en lage emis-

sie zones die overal opduiken, is een elektrische bestelwagen 

gewoon een goed idee. Dus hoe meer er op de markt komen, 

hoe beter! Daarom geven we u in deze Automotions – naast de 

fleetnieuwigheden voor 2019 bij de personenwagens – ook een 

overzicht van all things electric bij de lichte bedrijfsvoertuigen.

Indien u zelf naar het Autosalon bent gegaan, is het niet ondenk-

baar dat u op weg daar naartoe in de file stond. We beschouwen 

het ondertussen als een voldongen feit: stilstand in onze dage-

lijkse verplaatsingen. Maar wat zijn nu eigenlijk de oorzaken van 

die congestie? We gingen op bezoek bij verkeersexpert Hajo 

Beeckman, die ons in detail de mechanismen uitlegt achter de 

files. En dat is veel complexer dan de meeste mensen denken. 

Daarom zijn er ook geen quick fixes. Alleen een lange termijn 

visie die rekening houdt met alle oorzaken kan soelaas brengen. 

In ieder geval: boeiende materie om te lezen!

Ik wens u veel leesplezier met deze Automotions. En als u vragen 

hebt over elektrisch rijden, dan staan we u met raad en daad 

graag bij.

ELEKTRISCHE  
BESTELWAGENS: 
EEN GOED IDEE!

Jan Deknuydt
Algemeen directeur
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Met het exclusieve aanbod Renault MEGANE Grandtour CORPORATE EDITION, voorbehouden aan professionele 
gebruikers, geniet u van advies op maat en service op topniveau aan een weloverwogen prijs. Dit alles komt bovendien 
in het gezelschap van de allernieuwste technologieën: Renault R-Link 2 multimediasysteem met 7“ scherm en navigatie. 
Profi teer bovendien van het gratis Business Pack met alu 16”-velgen Silverline, parkeerhulp vooraan, achteruitrijcamera 
en elektrisch inklapbare buitenspiegels. CORPORATE EDITION is ook beschikbaar op Renault CLIO, CAPTUR, TALISMAN, 
SCENIC en ESPACE.

(1) Aanbod voorbehouden voor professionele klanten. Renault MEGANE Grandtour CORPORATE EDITION Blue dCi 95 zonder opties. Prijs zBTW met alle onvoorwaardelijke premies 
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281, 1070 Brussel, RPR Brussel - BTW BE403.463.679.

Vanaf   

€15.219 / zBTW (1)
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CORPORATE EDITION

Ne� o VAA vanaf € 65/maand (2)

Business Pack aangeboden
Tot 90% fi scaal a� rekbaar 
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3,5-6,0 L/100 KM. 91-136 G/KM CO2. (NEDC CO2MPAS)
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. NEDC CO2MPAS verbruik- en uitstootgegevens zijn geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. 
Optionele velgen en/of banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de vermelde wagen. Contacteer uw Ford-verdeler voor 
meer informatie of raadpleeg onze site www.nl.ford.be. GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID. ford.be

Z I E T  U  D E  W E R E L D  L I E V E R 
I N  H E T  E C H T  D A N  O P  T V ? 
D I T  W O R D T  U W F O C U S . 
Beleef meer avontuur met de nieuwe Ford Focus Active Clipper. De nog grotere 
bagageruimte van 608 liter past perfect bij de verhoogde rijhoogte en de 
uitzonderlijke rijprestaties op ruw terrein. Deze crossover is ideaal om tijdens 
het weekend te ontsnappen uit de stad en u uit te leven waar er geen verkeer is. 
Lijkt u dit een goed idee, dan wordt dit uw Focus. Surf naar ford.be

De nieuwe Ford Focus 
Active Clipper



VAN MOSSEL NEEMT GMAN 
EN BRUYNINX OVER VAN DE 
ALCOPA GROEP
Van Mossel Automotive Groep, onder meer eigenaar van J&T 

Autolease, neemt dealergroepen GMAN en Groep Bruyninx 

over van de Belgische groep Alcopa. Hiermee zet de groep 

een belangrijke stap op de Belgische automarkt.

GMAN  en Bruyninx vertegenwoordigen samen de 22 vesti-

gingen, ruim 300 medewerkers en tien merken: Opel, Abarth, 

Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Citroën, DS, Peugeot, Nissan en Kia.

“Wij zijn trots om ons familiebedrijf te introduceren op 

de Belgische markt. Ons leasebedrijf  International 

Car Lease Holding is (via  J&T Autolease, DirectLease, 

Leasense en Westlease, n.v.d.r.) al enkele jaren actief op deze 

markt. Dat we hier nu een omvangrijk netwerk aan auto- en 

schadeherstelbedrijven aan kunnen toevoegen geldt voor 

ons als een belangrijke strategische aanvulling”, zegt Eric 

Berkhof, algemeen directeur Van Mossel Automotive Groep.

ASX-IBECO VERSTERKT 
CNG-VLOOT

Het Antwerpse post-, koerier- en verzendingsbedrijf 

ASX-Ibeco NV ontving eind 2018 een levering van acht 

Volkswagen Caddy bestelwagens op aardgas, een aan-

vulling op de zes die het bedrijf al in dienst heeft.

Met de Caddy CNG wil ASX-Ibeco zijn bijdrage leveren 

tot een beter leefmilieu in Antwerpen en omgeving. 

De bestelwagens worden ingezet voor het vervoer van 

post, pakjes en dringende zendingen.

Directeur Jean-Claude Van den Berghe is alvast zeer 

blij met zijn nieuwe wagens op gas. “Hiermee zetten 

we onze doelstelling verder om groen door de stad te 

rijden. Aangevuld met onze e-bikes is dit de ideale mix 

om ecologisch en efficiënt het transport te verzorgen. 

Zo dragen we ons steentje bij tot een leefbare stad en 

verbinden we Antwerpen met de wereld.”

“ASX-Ibeco is als koeriersbedrijf altijd op zoek naar mi-

lieuvriendelijke en innovatieve oplossingen”, weet Jo 

Groven, Senior Account Manager van J&T Autolease. 

“Zij waren bijvoorbeeld de eersten die een elektrische 

fiets bij ons leasden. Voor hun vloot zijn zij al gedeelte-

lijk overgeschakeld op CNG, waardoor ze momenteel 

onze grootste klant met die brandstof zijn. In de om-

geving rond Antwerpen en voor dat soort werk is die 

aandrijfvorm dan ook de beste oplossing.” J&T AUTOLEASE NU OOK 
ACTIEF IN DUITSLAND
Sinds het begin van het jaar is J&T Autolease ook volop 

actief in Duitsland, waar het operationele leasing aan-

biedt voor zowel personen- als bestelwagens.

Uw vertrouwde Account Manager in België bekijkt 

graag samen met u alle mogelijkheden.

Adres:

J&T Autolease Deutschland

Am Seestern 4

40547 Düsseldorf

Voor meer info kan u terecht op jentautolease.de
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DE 15 
LEASINGTOPPERS 
VAN 2019

M et ruwweg 635.000 salariswa-
gens op een totaal van zo’n 
6 miljoen voertuigen vertegen-

woordigt onze fleetmarkt zowat 10 pro-
cent van het Belgische wagenpark. De ge-
middelde looptijd van een leasingcontract 
indachtig, zal zowat één bedrijfswagenbe-
stuurder op vier volgend jaar een nieuwe 
firmawagen mogen uitkiezen. En nu we de 
nieuwe lichting al een eerste keer hebben 
gescout, kunnen we maar één ding hopen: 
dat u die ene bent. Om uw dromen alvast 
concreter te maken, vermelden we onze 
scherpste leaseprijzen waar mogelijk*. 

Audi A1 Sportback
Leasen kan vanaf € 344 (1.0 30 TFSI 85kW)  
per maand 
Audi opent dit jaar de debatten met een tweede gene-

ratie van de A1 Sportback, een compact model dat de 

voorbije acht jaar voornamelijk succes oogstte bij star-

tende carrièrejagers. Nu de Belgische link verdwenen 

is – de productie verhuisde van Vorst naar het Spaanse 

Martorell – zal de uitsluitend als vijfdeurs verkrijgbare A1 

Sportback het vooral moeten hebben van een bedui-

dend groter plaatsaanbod en de laatste snufjes inzake 

connectiviteit. Op mechanisch vlak laat Audi de keuze 

uit een 1.0, 1.5 of 2.0 TSI, zelfontbranders staan niet lan-

ger op het programma.

BMW 3 Reeks
Leasen kan vanaf € 584 (318d 100 kW)  
of € 623 (320i 135 kW) per maand 
Komende lente vervangt BMW zijn onvermijdelijke 3 Reeks, al meer dan 

40 jaar de natte droom van elke m/v met talent. Om opnieuw de exponent 

van BMW’s Freude am Fahren-credo te worden, kiest deze G20-generatie 

onder meer voor het CLAR-platform van de grotere 5 Reeks, dat een lager 

eigengewicht aan een dynamischer rijgedrag koppelt. Bij de lancering in 

maart (op de Touring-breakversie is het nog wachten tot het najaar) zal de 

nieuwe 3 Reeks leverbaar zijn in vijf verschillende motorisaties: aan benzi-

nezijde maken de 320i met 2-liter viercilinder turbobenzine van 184 pk en 

de 258 pk sterke 330i de dienst uit, terwijl BMW meteen drie diesels (met 

Euro 6d-TEMP-stempel) in de strijd werpt: de 318d met 150 pk, de 320d met 

190 pk en een 330d met zes-in-lijn en een cavalerie van 265 paarden. Voor 

fleetrijders die nogal begaan zijn met hun VAA geven we tot slot nog mee 

dat de 318d op z’n zuinigst is in combinatie met de Steptronic-automaat 

(4,1 l/100 km of 108 g/km).

*Offertes in verhuur op lange termijn op basis van 15.000 kilo-
meter 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 ge detailleerde voorwaarden 
verwijzen we u graag naar onze contracten. Prijzen exclusief 
BTW. Aanbod voor behouden aan bedrijven en onder voorbe-
houd van aanvaarding van uw dossier. De vermelde tarieven 
gelden op 18 februari 2019 en kunnen wijzigen onder invloed 
van aanpassingen aan de catalogusprijs, belastingen, tak sen, 
rente- en verzekeringstarieven.

FLEETNIEUWIGHEDEN8



DS 3 Crossback
Leasen kan vanaf € 432 (BlueHDi 100 
Manual So Chic 75kW) of € 366 (PureTech 
100 Manual So Chic 74kW) per maand 
Het voortaan onafhankelijke DS beleefde 

een moeilijke start, maar klopt met de DS 

3 Crossback eindelijk op de poorten van 

de Belgische vloten. Het design van de 

4,12 meter lange vijfdeurs is even wennen, 

maar de compacte SUV vormt alleszins een 

eigenzinnig alternatief in een segment waar 

slechts enkelingen nog boven het maaiveld 

durven uitsteken. Bij de lancering van de 

DS 3 Crossback zal het motorenaanbod 

uitsluitend uit klassieke verbrandingsmo-

toren bestaan, eind 2019 wordt het gamma 

aangevuld met een 100 procent elektrische 

E-Tense-variant met een rijbereik van zo’n 

300 kilometer.

Kia Proceed
Leasen kan vanaf € 474 (GT Line 1.6 CRDi 136 ISG 100kW)  
of € 408 (GT Line 1.4 T-GDI 140 ISG 103kW) per maand 
Zoals tien jaar geleden haast niemand geloofde dat een Zuid-Koreaans merk 

het tot in ons jaaroverzicht zou weten te schoppen, vindt iedereen het van-

daag volstrekt normaal dat u een Franse, Japanse of zelfs Duitse leasingwa-

gen laat staan voor wat Kia en Hyundai – om ze niet bij naam te noemen – dezer 

dagen serveren. Neem nu deze Kia Proceed: een knap gelijnde familiebreak, 

waarvan vooral de achterzijde verdacht veel gelijkenissen vertoont met de 

Porsche Panamera Sport Turismo. De Proceed moet het hippere alternatief 

vormen voor de gewone Ceed Sportwagon, en rekent verder op een herziene 

ophanging en stuurinrichting om het wegcontact te optimaliseren. Qua mo-

toren laat Kia de keuze uit de 1.0 T-GDi of 1.4 T-GDi turbobenzines van 120 en 

140 pk, aan dieselzijde rest er slechts één optie: de 1.6 CRDi met 136 paarden.

Fiat 500
Leasen kan vanaf € 237 
(0.9 Turbo TwinAir 85hp 
Lounge 63kW) per maand 
Hoewel de Fiat 500 al jaar en 

dag de Italiaanse eer hoog 

houdt in het fleetsegment, 

loopt de huidige toch stilaan 

op z’n laatste benen. In het 

najaar van 2019 verwach-

ten we een gloednieuwe 

generatie, die bovenop 

de klassieke driedeurs en 

cabrio ook een nieuwe 

Giardiniera-breakvariant zal 

tellen. Naast (mild) hybride-

technologie heeft de sym-

pathieke Italiaan ook recht 

op een volledig elektrische 

500e-variant.

9



Mazda Mazda3
Leasen kan vanaf € 357 (1.5 Skyactiv-D 77kW Skydrive) 
of € 321 (1.5 Skyactiv-G 74kW Skydrive) per maand 
Ondanks zijn onweerlegbare kwaliteiten was de vorige 

Mazda3 in de fleetmarkt veroordeeld tot achterhoedege-

vechten, een schaduwrol waarvoor deze nieuwe generatie 

resoluut wil passen. Met de nieuwste evolutie van Mazda’s 

KODO-designfilosofie en revolutionaire SkyActiv-X motor-

technologie – tot 30 procent zuiniger, zo wordt ons beloofd 

– heeft de C-segmenter alvast de juiste argumenten om de 

concurrentie van antwoord te dienen.

Peugeot 208
Leasen kan vanaf € 323 (1.5 BlueHDi €6.2 
75kW S/S Allure) of € 270 (1.2 PureTech 
€6.2 81kW S/S Allure) per maand 
Hoe groot de commerciële belangen van 

de nieuwe 508-familie ook moge zijn, toch 

houden de boekhouders bij Peugeot er wel-

licht wel rekening mee dat het doorbreken 

van de Duitse hegemonie in het D-segment 

allesbehalve gesneden koek zal worden. Het 

hoeft dan ook geen betoog dat ze vooral op 

de toekomstige 208 rekenen om het zout op 

hun Franse patatten te verdienen, met een 

volledig nieuwe generatie hopen ze zelfs de 

onaantastbare Clio van de troon te stoten 

bij de Franse stadswagens. Een spannender 

lijnenspel, een (optionele) digitale cockpit en 

een technologische revolutie, dat is waaraan 

het publiek zich in maart 2019 mag verwach-

ten bij zijn officiële voorstelling op het Salon 

van Genève. De nieuwe 208 zal namelijk rus-

ten op het gloednieuwe CMP-platform van de 

PSA-groep (dat ook dienst doet onder de DS 

3 Crossback en de toekomstige Opel Corsa, 

nvdr), en komt ook in een 100 procent elektri-

sche versie op de markt, met een emissieloos 

rijbereik van naar schatting 350 kilometer.

Range Rover Evoque
Leasen kan vanaf € 665 (D150 AWD Auto 
S 110kW aut) of € 690 (P200 AWD Auto S 
147kW aut) per maand 
Na een carrière van acht jaar is de Range 

Rover Evoque toe aan zijn eerste generatie-

wissel, die hem op esthetisch en technolo-

gisch vlak wat dichter doet aanschurken bij 

de grotere Velar. Naast het interieur wordt 

ook de mechaniek onder handen genomen, 

de toevoeging van milde en later ook plug-

in hybride technologie zal de Brit wellicht op 

de radar doen verschijnen bij de al wat beter 

boerende zakenlui. 

Lexus UX
Leasen kan vanaf €  547 (2.0L 250H Business Line 
130kW aut) per maand 
Vooraleer u weer blindelings naar uw Duitse premium-

dealer loopt om uw volgende leasingwagen te bestellen, 

tracht Lexus uw ogen te openen met de prijzen en VAA-

tarieven van zijn nieuwste fleetwapen: de UX, een mes-

scherpe instap-SUV met hybride technologie die vanaf 

april 2019 het segment van de B-SUV’s komt vervoegen. 

De Lexus UX250h, die gebruik maakt van een nieuwe, 

178 pk sterke 2 liter-benzinemotor met elektrische onder-

steuning, afficheert een CO2-uitstoot van 96 g/km (NEDC 

2.0) en een maandelijks Voordeel Alle Aard van 43,67 euro, 

cijfers die de gemiddelde fleetrijder als muziek in de oren 

moeten klinken… 
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Tesla Model 3
Leasen kan vanaf € 831 (Long Range Dual 
Motor AWD) per maand 
De lancering van de Tesla Model 3 heeft intussen 

alles van een processie van Echternach, maar 

ook die bereikt vroeg of laat haar eindbestem-

ming. Mogen we Tesla geloven, dan krijgen we 

begin 2019 eindelijk de eerste exemplaren van 

de Model 3 te zien, de langverwachte ‘betaalba-

re’ Tesla die dus ook brokken moet gaan maken 

in het business-segment. De Model 3 komt in 

een aantal verschillende configuraties (RWD 

of 4WD) en vermogenversies, met een rijbereik 

dat schommelt tussen 350 en 500 kilometer. 

Toch zijn het vooral de acceleratiecijfers die in-

druk maken, met een spurt van 0 tot 100 in 3,5 

seconden voor de strafste Performance-variant. 

Als de Model 3 in 2019 überhaupt klaar is voor de 

Europese markt, moet Elon Musk vooral hopen 

dat het omgekeerde ook (nog) het geval is…

Renault Clio
Leasen kan vanaf € 314 (dCi 90 Corporate Edition 66kW)  
of € 240 (TCe 90 Corporate Edition 66kW) per maand 
We maken ons dit jaar op voor een spannend duel in het stadssegment, ver-

mits ook Renault al heeft aangekondigd dat er een nieuwe Clio in de wacht-

kamer zit. Die zal in maart zijn opwachting maken op het Salon van Genève, 

en pakt naar alle waarschijnlijkheid uit met een hybride aandrijflijn en (semi-)

autonome rijfuncties. Aan de binnenzijde belooft Renault een grondig opge-

waardeerd interieur met een ‘premium-touch’. 

Skoda Scala
Leasen kan vanaf € 431 (1.6 TDI 
85kW Ambition) of € 361 (1.0 TSI 
85kW Ambition) per maand 
De alleenheerschappij van de 

Volkswagen Golf heeft stilaan lang ge-

noeg geduurd, zo vinden ze bij Skoda. 

In de coulissen stomen de Tsjechen 

de op het MQB A0-platform geba-

seerde Scala klaar, een 4,36 meter 

lange middenklasser die qua zitruim-

te niet of nauwelijks hoeft onder te 

doen voor de grotere Octavia, terwijl 

het koffervolume van 467 liter dat van 

een Volkswagen Golf met ruim 100 li-

ter overstijgt. Bij de lancering midden 

2019 zal de Scala beschikbaar zijn met 

vijf benzine- en dieselmotoren die ver-

mogens leveren tussen 90 en 150 pk. 
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Volvo S60
Leasen kan vanaf € 750 (T5 Geartronic 
R-Design Launch Edition 184kW aut)  
per maand 
Net als zijn V60-broer wordt ook deze S60 ge-

bouwd op het modulaire SPA-platform, waardoor 

hij logischerwijze kan rekenen op Volvo’s nieuw-

ste technologieën inzake infotainment en veilig-

heid. Verrassend genoeg zijn er ook zaken die de 

S60 niét overneemt van de V60-breakvariant. En 

dan hebben we het niet over een banaal velgmo-

tiefje of een 27e koetswerkkleur, maar wel over… 

het volledige dieselgamma. Vermits Volvo zijn 

S60 voornamelijk in de States hoopt te slijten (en 

hem zelfs ter plaatse gaat bouwen), kan u ook 

in Europa enkel kiezen voor benzinemotoren en 

plug-in hybrides. In die eerste categorie herken-

nen we de T5 met 250 pk en T6 met 310 pk. In de 

tweede categorie valt de keuze tussen de T6 Twin 

Engine met een systeemvermogen van 340 pk 

en de T8 Twin Engine, die landt op 400 pk.

Volkswagen T-Cross
Leasen kan vanaf € 363 (1.0 TSI 85kW)  
per maand 
Gold de T-Roc tot voor kort als dé ultieme 

stads-SUV uit Wolfsburg, dan mag hij die 

fakkel nu doorgeven aan deze nog wat klei-

nere T-Cross. De 4,11 meter lange stadsrakker 

is zo’n 12 centimeter kleiner dan zijn grote 

broer, maar zou dankzij zijn 2,56 meter lange 

wielbasis toch over voldoende zit-, been- en 

kofferruimte moeten beschikken om met z’n 

vijven een stapje in de wereld te zetten. Het 

onderhuidse MQB-platform deelt de T-Cross 

dan weer met de Polo. Bij de lancering in 

april zal de T-Cross aangeboden worden met 

gekende TSI- en TDI-mechaniek, gaande 

van de 1.0 TSI met 95 of 115 pk over de 1.5 TSI 

met 150 paarden tot en met een 1.6 TDI-

zelfontbrander met 95 paarden. 

Toyota Corolla
Leasen kan vanaf € 370 (1.8 Hybrid Corolla e-CVT 
90kW aut) per maand 
In 2019 geeft Toyota één van ’s werelds meest ronkende 

modelnamen terug de weerklank die hij verdient: de 

Corolla. Rond deze tijd wordt de Auris namelijk afgelost 

door een gloednieuwe Corolla-familie, die naast een 

klassieke hatchback en een Touring Sports-breakversie 

ook nog een derde vierdeursvariant zal tellen. Onderhuids 

rusten de nieuwe Corolla’s op het TNGA-platform met 

McPhersons voor- en een multilink achteraan, dat laatste 

is overigens een primeur voor de middenklasser. Ook 

nieuw is Toyota’s ‘Dual Hybrid Strategy’, waarbij nieuwe 

modellen met twee hybride aandrijflijnen kunnen uit-

gerust worden. Concreet gaat het om de gekende 1,8 li-

ter-benzinemotor met 122 pk, of een krachtigere 2 liter, die 

dankzij elektro-ondersteuning op 180 paarden uitkomt. 

Voor de non-believers is er tot slot nog één klassieke ver-

brandingsmotor, de 1,2 liter-turbo uit de C-HR, die 116 pk 

levert.
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ZIJN ER NOG MEER
REDENEN 
OM DE NIEUWE 
NFC KAART 
TE VERKIEZEN?
SERIEUS?

JAWEL.
Zowel ons netwerk 
als onze diensten 
verbeteren 
voortdurend!

>  De grootste nationale netwerkdekking 
met meer dan 1.500 stations van Shell, 
Q8, Esso, Lukoil en DATS24.

> Meer dan 22.000 stations in Europa.

>  Toegang tot nieuwe 
mobiliteitsmogelijkheden met het 
belangrijkste netwerk van meer dan 70
CNG-stations in België, evenals 5.000
publieke elektrische oplaadpunten. 
Alles met 1 enkele kaart: de Shell hybrid-
kaart!

>  Meer dan 90.000  publieke elektrische 
oplaadpunten in Europa.

>  Een APP “Station Finder” om snel het 
dichtstbijzijnde station te vinden
en nog meer toepassingen worden 
toegevoegd voor een optimaal 
gebruiksgemak.

>  Betalen van wegenservices, tol en 
tunnels.

>  Beter beveiligd door een chip waarmee 
de volgende NFC kaarten uitgerust 
zullen worden.

>  Plus nog andere mobiliteitsdiensten 
in de toekomst, zoals car sharing, bike 
sharing,...

www.networkfuelcard.com
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UW TOEKOMSTIGE BESTELWAGEN,  
MEER DAN OOIT ONDER 
HOOGSPANNING!

H et Salon van Brussel was het bewijs: de 
lichte bedrijfsvoertuigen ontsnappen niet 
aan de elektrificatie, of dat nu volledig 

of gedeeltelijk is. Aangezien J&T Autolease zoals 
steeds met aandacht de nieuwste trends volgt en 
kan teren op haar ervaring in de markt van utilitaire 
voertuigen, bieden we u een overzicht van wat die 
markt te bieden heeft of zal hebben. Ford

Ford stelde onlangs een plug-in hybride Transit Custom 

voor met een totaal rijbereik van 500 kilometer, waar-

van 50 in puur elektrische modus als de batterijen vol-

ledig opgeladen zijn. De verbrandingsmotor is een 1.0 

EcoBoost-driecilinder (Euro 6) die als rijbereikuitbreider 

functioneert. De productie start tegen half 2019.

Ander nieuws bij Ford: de nieuwe ‘conventionele’ 

2-tonversie van de Transit. Dit model onderscheidt zich 

door een lager verbruik (tot 7 procent minder) en meer 

connectiviteits- en veiligheidsuitrusting. Het gamma 

omvat voortaan ook een nieuwe mild hybride diesel-

motorisering, die het verbruik met 3 procent kan druk-

ken in vergelijking met de klassieke zelfontbrander. En 

wie vaak moet stoppen kan zelfs tot 8 procent besparen.

Peugeot-Citroën-Opel
De kleine bestelwagens van de PSA-groep (Peugeot 

Partner, Citroën Berlingo en Opel Combo) kwamen 

naar Brussel met de titel van “International Van of 

the Year 2019” op zak. De Partner en de Berlingo 

bestaan al in een elektrische versie, maar voor de 

Combo is dat nog niet het geval. Toch wil Opel vanaf 

2020 een gamma van elektrische modellen gaan 

aanbieden, en de Combo zal daar geen uitzonde-

ring op vormen. PSA belooft zelf trouwens tegen 

2020 een elektrische versie van de Citroën Jumpy 

en Peugeot Expert.

Mercedes-Benz eVito 
Ruim 8 jaar na de allereerste pilootprojecten met de Vito 

E-Cell brengt Mercedes-Benz Vans deze eVito op de Belgische 

markt, een volledig elektrisch aangedreven bestelwagen met 

een batterijcapaciteit van 41,4 kWh. Daarmee afficheert de 

eVito een WLTP-gehomologeerd rijbereik van 150 kilometer, 

al geeft de constructeur wel toe dat ongunstige condities – 

bijvoorbeeld lage buitentemperaturen en een volle belading 

– het rijbereik kunnen doen slinken tot 100 kilometer. Een 

oplaadbeurt zou zo’n zes uur in beslag nemen. Voorts hebben 

klanten de keuze uit twee varianten: één met een topsnelheid 

van 80 km/u, bestemd voor stadsdistributie, en een versie 

met een topsnelheid van 120 km/u voor interstedelijke trajec-

ten op de autosnelweg.

Bij de lancering is de eVito bestelbaar met een keuze uit 

korte of lange wielbasis, met een maximaal laadvermogen 

tot 1.073 kilogram en een laadvolume van 6,6 kubieke meter. 

Later dit jaar schakelt het elektro-offensief bij Mercedes-Benz 

overigens nog een versnelling hoger, want ook van de Sprinter 

en de toekomstige Citan staat een elektrisch aangedreven 

variant op de planning.

ELEKTRIFICATIE BESTELWAGENMARKT14



EN WAT  
MET CNG?
De Iveco Daily – die in 2018 zijn veertigste 

verjaardag vierde – bestaat al een tijdje 

in een elektrische versie. Maar net zoals 

heel wat andere modellen van het Fiat 

Professional-gamma zet Iveco ook in op 

CNG. “Vandaag is aardgas (CNG) goed 

voor een marktaandeel van 10 procent. 

Maar dat aandeel blijft maar groeien,” 

zo merkt algemeen directeur van Iveco 

Benelux John Venstra op. “We stellen 

met vreugde vast dat CNG vandaag de 

beste oplossing is voor klanten die wil-

len investeren in een zachte mobiliteit”. 

Dankzij aardgas kan de uitstoot van 

stikstofoxide met meer dan 90 procent 

worden verminderd, en die van fijn stof 

zelfs met 99 procent.

HELEMAAL 
ZELFSTANDIG…
In september 2018 verrasten Mercedes-Benz en Renault elk met hun 

eigen concepts voor elektrische, modulaire, geconnecteerde en auto-

nome platformen: URBANetic bij Mercedes en EZ-Pro bij Renault.

De concept URBANetic is gebaseerd op het chassis van een licht be-

drijfsvoertuig waarop modules worden geplaatst die met behulp van 

een ‘gewone’ transpalet een bestelwagen voor pakjesleveringen kun-

nen omtoveren in een minibusje. De autonome aard van dit voertuig 

maakt dat een groter laadvolume benut kan worden en Mercedes-Benz 

belooft dat hij 10 europaletten of 12 personen kan vervoeren op een 

laadvlak van 3,70 meter voor een totaallengte van 5,14 meter.

De concept EZ-Pro van Renault, te bewonderen op het Salon van 

Brussel, combineert een elektrisch en zelfrijdend hoofdvoertuig met 

een reeks robot-pods die zoals wagons worden voortgetrokken.

De bestuurder van dit robotvoertuig is een ‘conciërge’, die verantwoor-

delijk is voor het toezicht. De robot-pods kunnen zich van het geheel 

afscheiden en volledig zelfstandig hun levering in de laatste kilometer 

in de stad gaan uitvoeren. Uiteraard past bij dit concept ook een uitge-

breide connectiviteit. De klant ontvangt een melding op zijn smartpho-

ne om aan te geven dat de robotleverancier eraan komt, en hij of zij kan 

zelf het luik openen waarachter het pakje is opgeborgen. Dit modulaire 

concept is bovendien aangepast aan talrijke andere toepassingen zoals 

bijvoorbeeld food trucks. Met EZ-Pro wil Renault in de eerste plaats 

vooral zijn visie op de toekomst van stedelijke distributie tonen.

Nissan
Naast de NV300, die zijn Belgische 

première beleeft, valt er geen echt elek-

trisch nieuws te rapen bij Nissan, dat be-

gin 2018 al de capaciteit van de batterij 

van zijn e-NV200 vergrootte tot 40 kWh, 

waarmee het rijbereik van dit model 

gevoelig toenam (tot 200 kilometer 

volgens WLTP). De voorbije maanden 

zijn meerdere duizenden exemplaren 

van Nissans elektrische bestelwagen 

verkocht in Europa.

Volkswagen
Ook Volkswagen zet volop in op alternatieve 

motorisaties, meer bepaald met de elektri-

sche varianten van de Caddy en de Crafter. 

Die laatste is er trouwens niet enkel met een 

aan de stekker herlaadbare variant (e-Craf-

ter), maar bestaat ook – in prototypevorm 

– als waterstofaangedreven EV (HyMotion). 

Met de ID Buzz Cargo, die al een tijdje als 

minibus gekend is, kiest het Duitse merk 

voor een nostalgische look die knipoogt 

naar de legendarische T1 om de toekomst 

van de elektrische bedrijfsvoertuigen aan 

te kondigen. Naast deze elektrische lichte 

bedrijfsvoertuigen biedt Volkswagen ook 

tussenoplossingen aan zoals bijvoorbeeld 

een mild hybride variant van de Transporter.
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DAAROM MEERT U 
DAGELIJKS AAN IN DE 
STAART VAN DE FILE

VERKEERSEXPERT 
HAJO BEECKMAN 

“ASOCIAAL 
RIJGEDRAG 
BEÏNVLOEDT  
DE FILEVORMING” 

F iles hebben volgens verkeersexpert Hajo Beeckman 
vooral een maatschappelijke oorzaak. Sinds de op-
komst van de wagen in de jaren 60 kregen we in België 

steeds meer te maken met versnippering op het vlak van ruim-
telijke ordening. Hierdoor ontstaan grotere steden die leiden 
tot meer verplaatsingen van de inwoners en tewerkgestelden 
in die stedelijke omgevingen. “Congestie in de zuivere zin van 
het woord zag je al in het Oude Rome of het Middeleeuwse 
Parijs. Daar stonden ook files, maar dan van karren en paar-
den”, steekt Hajo Beeckman met een knipoog van wal. 

Een groeiende economie, sociale ontwikkelingen, ruimtelij-

ke versnippering, verstedelijking, een beter inkomen en de 

handel: dat zijn de factoren die de verkeersproblemen van 

vandaag door de jaren heen hebben veroorzaakt. Om de 

groeiende verplaatsingen te faciliteren kan een stad immers 

infrastructuur bouwen, maar die komt er echter meestal met 

een achterstand wat resulteert in een mismatch tussen de 

nood aan verplaatsingen en de beschikbare infrastructuur. 

Hoe komen die files - naast de maatschappelijk oorzaak - 
dan technisch gezien tot stand? 

“Uiteraard kunnen files op elk soort weg voorkomen, maar 

laat ons de congestie op een autosnelweg even nemen als 

voorbeeld. Je hebt een bepaald aanbod van aantal rijstroken 

en de vraag naar verplaatsing die zich op een bepaald mo-

ment stelt. Voor elke weg, kan je perfect berekenen hoeveel 

auto’s, bestelwagens en vrachtwagens deze kan verwerken. 

Dat zijn voor een snelweg maximum zo’n 2.000 auto’s per 

rijstrook (per uur, n.v.d.r.). Als de vraag naar verplaatsingen 

en het aantal auto’s per rijstrook onder dat cijfer blijft, kan 

het verkeer op de autosnelweg vlot blijven rijden. Van zodra 

die vraag groter wordt – als mensen op hetzelfde moment 

willen vertrekken naar een economisch knooppunt – kan die 

weg die vraag niet meer aan. Hierdoor overstijgt de vraag het 

aanbod waardoor je een wachtrij krijgt. Een file is eigenlijk 

niet meer dan een wachtrij net zoals aan de kassa van een 

supermarkt. Dit geldt uiteraard voor een ‘eenvoudige’ auto-

snelweg, rechttoe rechtaan, met drie rijstroken bijvoorbeeld.” 
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En zo ziet ons actueel wegennet er 
allesbehalve uit. 

“Er zijn inderdaad een aantal ele-

menten in de infrastructuur die de 

vorming van files kunnen versnellen, 

een knooppunt tussen twee snelwe-

gen of op- en afritten bijvoorbeeld. 

Als we nu heel concreet de E40 tus-

sen Gent en Brussel nemen, zien we 

dat de files ’s ochtends ontstaan aan 

de opritten van Affligem en Ternat, 

en dus niet in Groot-Bijgaarden waar 

de E40 op de Brusselse ring terecht 

komt. Waarom deze twee opritten? 

Omdat een heel groot aantal pende-

laars in die zone woont en met hon-

derden tegelijk de snelweg komen 

opgereden. Op dat moment zit de 

snelweg vanuit Gent en Aalst al vrij 

vol waardoor er op de plaats waar er 

een overaanbod van auto’s moet in-

voegen, een schokgolf ontstaat in de 

verkeersstroom. Mensen die op de 

autosnelweg willen geraken, voegen 

in en de pendelaars die zich reeds 

op de snelweg bevinden, verplaat-

sen zich naar de meer linkse rijstroken. Dat er daardoor ook 

geremd wordt zorgt ervoor dat op deze plaats de capaciteit 

van de weg inefficiënter benut wordt waardoor de theore-

tische capaciteit niet meer op gaat. Auto’s die vanuit Aalst, 

Erpe-Mere of Gent komen, gaan die schokgolf tegenkomen 

waardoor ze ook moeten remmen. Elke auto erachter zal ook 

net iets harder remmen waardoor je een soort van schokgolf 

krijgt die naar achteren verhuist, een zogenaamde filegolf of 

een accordeonfile. Zo ontstaat de eerste in Affligem en later 

in de spits nog eentje in Ternat en nog één in Affligem. Zo heb 

je doorheen de hele spits een zes- à zevental filegolven op dat 

stuk autosnelweg.” 

En dan moet je nog de Brusselse Ring op waar het al hele-
maal kommer en kwel is? 

“Inderdaad, als je verder redeneert, komt de E40 van-

uit Gent in Groot-Bijgaarden uit op de Ring rond Brussel 

waar ook het verkeer vanuit Charleroi, vanuit het zuidelijke 

landsgedeelte, moet invoegen. Doordat daar ook het aantal 

rijstroken van vier naar drie gereduceerd wordt, krijg je een 

flessenhals of een trechtervorming. Hier kunnen de auto’s 

niet allemaal tezamen door waardoor je hier nog een extra 

wachtrij krijgt. Als je het dus heel technisch zou analyseren 

is de file die ‘s ochtends ontstaat in Ternat en Affligem een 

ander soort file dan de file in Zellik op de Brusselse Ring. Het 

resultaat voor de pendelaars is uiteraard hetzelfde: wachten.” 

Gaat het dus louter fout in het samenspel tussen vraag 
en aanbod? 

“Neen, uiteraard zijn er een aantal factoren die het fileleed 

nog erger kunnen maken. Wanneer er door werkzaamheden 

of een ongeval een rijstrook niet bereden kan worden, zorgt 

dat opnieuw voor een bottleneck. Dat wordt erger door het 

kijkgedrag van de bestuurder. Het is zelfs zo dat de file in de 

richting van het ongeval soms minder lang is dan de file in de 

andere richting! Een andere belangrijke verzwarende factor is 

het weer. Dezelfde spits op een droog of nat wegdek maakt 

een gigantisch verschil uit. Bij veel regen wordt het weg-

dek nat waardoor je met wateropspatting te maken krijgt. 

Het zicht voor de bestuurders wordt hier veel slechter door 

waardoor men uit voorzorg automatisch meer afstand gaat 

houden en de wegcapaciteit daalt.” 

Zijn er nog andere factoren die de files beïnvloeden? 
“Het rijgedrag van de bestuurder zelf: de manier waarop 

het individu omgaat met de verkeersstroom en hoe hij zich 

daarin gedraagt. Op een niet drukke snelweg gaat dat wei-

nig of geen invloed hebben, maar op een drukke snelweg is 

het rijgedrag van mensen wel degelijk belangrijk. Sommige 

mensen houden zich rustig wanneer ze zich realiseren dat er 

file zal ontstaan, maar jagen zich er niet in op. Ze houden af-

stand en een regelmatige snelheid aan, ze gaan letterlijk mee 

met de flow. Andere mensen die gehaast of gestresseerd 

zijn, gaan letterlijk zitten duwen in de voorliggers, het zoge-

naamde bumperkleven, of telkens wisselen van rijstroken 

omdat ze denken dat links het ene moment wat sneller is en 

dan weer rechts. Dat zijn van die zigzaggende bestuurders. 

Je hebt ook mensen die afgeleid zijn in de auto en snel even 

hun smartphone erbij halen. Zulke gedragingen versnellen 

de filevorming.” 

“EEN FILE IS 
EIGENLIJK NIET 
MEER DAN 
EEN WACHTRIJ 
NET ZOALS 
AAN DE KASSA 
VAN EEN 
SUPERMARKT.”
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Wat zouden oplossingen kunnen zijn voor de 
fileproblematiek? 

“Je moet op verschillende sporen werken. Asociaal rij-

gedrag beter of meer bestraffen zou zeker kunnen helpen 

om ongevallen en schokgolven in de files te vermijden. 

Daarnaast kunnen technieken rond verkeersmanagement 

toegepast worden. Snelheden harmoniseren in de spits kan 

op bepaalde wegen helpen. Het aanleggen van spitsstroken 

eveneens, zoals nu wordt gedaan door de Vlaamse overheid, 

naar Leuven of Antwerpen bijvoorbeeld. Dat zijn maatregels 

die tijdelijk een oplossing kunnen bieden.” 

Wat zijn dan de oplossingen op langere termijn? 
“De Vlaamse Overheid zet in op extra asfalt in Antwerpen 

en Brussel om de ergste knelpunten eruit te halen. Rond 

Antwerpen betekent dat de extra Schelde-oeververbinding 

en in Brussel het scheiden van het doorgaand verkeer van 

het lokale verkeer aan de noordkant van de stad waardoor 

de verkeersstroom van de ring beter georganiseerd kan 

worden. Rond dat thema woedt echter een politieke strijd. 

Voorstanders beweren dat je minder sluipverkeer in Brussel 

en de gemeenten rond de stad zal krijgen als je het lokale 

verkeer opnieuw naar de ring haalt. Dat is echter niet hei-

ligmakend, wetenschappelijk onderzoek laat blijken dat 

nieuwe wegen meer verkeer kunnen opvangen, maar ook 

nieuw verkeer aantrekken dat er anders misschien niet was 

geweest. Daarom zeggen steeds meer experten dat men 

moet inzetten op structurele mechanismen die de mobiliteit 

veroorzaken. Waardoor je weer op dat maatschappelijke ni-

veau belandt.” 

Op welke manier zou je dan die structurele mechanismen 
kunnen beïnvloeden? 

“We hebben sinds de komst van de auto alles verspreid 

over heel Vlaanderen met de kernsteden en de haven die 

nog altijd belangrijke economische knooppunten zijn, maar 

we wonen op een aanzienlijke afstand van ons werk, door 

de lintbebouwing en de industrieterreinen die over het hele 

grondgebied verspreid zijn. Er wordt nu gepleit voor een ver-

stedelijking en een herconcentratie rond de grotere steden. 

Nieuwe ontwikkelingen zullen in de huidige concentraties 

geplaatst worden waardoor je meer verdichting krijgt en dus 

ook meer kansen voor verplaatsingen via fiets en openbaar 

vervoer. 

Dat is een strategie die kan werken, maar ook niet op 

zich. Daar bovenop moet je met financiële beloningen en 

ontmoedigingen werken. Je zou bijvoorbeeld minder regis-

tratierechten of kosten moeten betalen bij de verwerving en 

de verkoop van een huis dat dichter bij het werk ligt. Op die 

manier beloon je mensen op fiscaal vlak. De voorstellen rond 

rekeningrijden zijn eerder een fiscale ontmoediging om de 

mobiliteit te optimaliseren. Daarbij wordt het gebruik van een 

wagen, en dan vooral tijdens de spits – eigenlijk gaat het over 

een spitsheffing –afgeraden. Dat kan je doen door een kilo-

meterprijs in te voeren in de zone rond Antwerpen, Brussel 

en andere kleinere gebieden zoals Gent. Hierdoor wordt het 

gebruik van de wagen minder interessant voor pendelaars, 

maar ook voor andere categorieën van weggebruikers zodat 

zij op termijn zoeken naar alternatieven. Dat kan dan zijn om 

af en toe de keuze te maken voor het openbaar vervoer of 

de fiets, maar evengoed door op zoek gaan naar een woon-

plaats die dichterbij het werk ligt. Als de transportkosten 

“OM DE FILEPROBLEMATIEK 
AAN TE PAKKEN, MOET 
MEN OP VERSCHILLENDE 
SPOREN WERKEN EN OP 
LANGE TERMIJN DENKEN.”
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voor pendelaars of eigen producten door het rekeningrijden 

toenemen, wordt het interessanter om bepaalde structu-

rele beslissingen te nemen zoals het veranderen van de 

locatie van het bedrijf of de her- of deconcentrering van de 

bedrijfsactiviteiten. 

Volgens de voorstanders van rekeningrijden, moeten de 

gevolgen van deze maatregel bekeken worden op een ter-

mijn van tien à twintig jaar, maar dat is natuurlijk zeer moeilijk 

te vertalen naar de politiek. De huidige regering heeft al te 

kennen gegeven dat er een politiek draagvlak is voor re-

keningrijden omdat de vaste autolasten dan ook kunnen 

afgeschaft worden. Dat maakt het voor mensen die weinig 

rijden interessanter aangezien dat zij minder zullen moeten 

betalen. Maar veel mensen die veel rijden, zullen uiteraard 

meer betalen met dat systeem, als ze op termijn hun gedrag 

niet aanpassen.” 

Het maatschappelijk draagvlak voor rekeningrijden is 
daarom vermoedelijk wel wat kleiner. 

“Het maatschappelijk draagvlak is inderdaad veel minder 

groot: de meesten zijn er tegen, meer nog: ze hebben er een 

angst voor. Het is echter in dat financiële, zeggen steeds meer 

experten ook buiten het mobiliteitsdomein, waar de sleutel 

ligt. Door in te grijpen in de dagelijkse activiteiten via financi-

ele stimuli en ontmoedigingen, kan je het gedrag dat de mo-

biliteit van vandaag veroorzaakt, aanpassen en strategische 

beslissingen op bedrijfsniveau op gang brengen. Maar zoals 

gezegd, zijn sommige aspecten van die gedragsverandering 

pas meetbaar binnen tien à twintig jaar. Daar zit je met een 

spanningsveld tussen enerzijds politieke visievorming op 

twee à vier jaar en anderzijds langetermijnvisies van twintig 

jaar.” 

Ligt de oorzaak van de verkeersdensiteit enkel bij de 
pendelaars? 

“Absoluut niet. Als we kijken naar het totaal aantal ver-

plaatsingen op de Belgische wegen is slechts één derde er-

van gerelateerd aan pendelverkeer voor zakelijke – onderwijs 

of werk – doeleinden. Nog één derde valt te categoriseren on-

der ‘dienstdoend’ verkeer: een dokters- of ziekenhuisbezoek 

of naar de winkel gaan. Het andere deel, eveneens een derde, 

heeft te maken met recreatie: naar de fitness gaan, een dagje 

zee,…” 

Is rekeningrijden dan geen oplossing om de mensen die 
zich niet tijdens de spits hoeven te verplaatsen te motive-
ren om hun verplaatsing even uit te stellen? 

“Dat kan inderdaad, maar ik wil er wel even bij zeggen 

dat het gaat om het absolute aantal verplaatsingen en 

niet de afstand die wordt afgelegd. Bij werkgerelateerde 

verplaats ingen ligt dat laatste immers een pak hoger dan 

bij de verplaats ingen om andere redenen. Maar als je zou 

rekeningrijden in de avondspits, kan het inderdaad zijn dat 

mensen die hun wagen instappen om naar de sportclub te 

gaan voor een afstand van drie kilometer voor een andere op-

tie zullen kiezen. Op die manier zou je wel de filosofie kunnen 

genereren van wie er echt moet zijn, ervoor betaalt en de rest 

op zoek moet gaan naar alternatieve vervoersmiddelen of zijn 

verplaatsing uitstelt.” 

“HET 
RIJGEDRAG 
VAN DE 
BESTUURDER 
HEEFT EEN 
GROTE 
IMPACT OP 
FILEVORMING.”

© VRT
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FORD FOCUS
ALLESKUNNER

T ot op vandaag heeft Ford wereldwijd al ruim 16 mil-
joen exemplaren van Ford Focus aan de man gebracht. 
Onnodig te zeggen dat de Amerikanen met de nodige 

omzichtigheid te werk zijn gegaan bij de vernieuwing van hun 
bestseller. Is dit genoeg om de kritische bedrijfswagenbestuur-
der te overtuigen? Wij gingen bij drie testpersonen te rade.

FRANK DE WEERDT
DEWECO FLOOR SOLUTIONS
Tien jaar geleden reed Frank De 
Weerdt al met een Ford Focus. “Toen 
was ik teleurgesteld in de versnel-
lingsbak van de wagen”, herinnert 
Frank zich. Laat de Amerikaan een de-
cennium later een betere indruk na?

“Eigenlijk wel”, vertelt Frank ons net na 

zijn testdagen. “Tien jaar geleden was 

de versnellingsbak van de Focus nogal 

schokkerig, zeker wanneer je net ver-

trok. Nu schakelt de Ford lekker soepel. 

Hij ligt bovendien ook goed op de baan, 

wat hem aangenaam maakt om mee te 

rijden. Enkel de motor vond ik wat weinig 

power hebben, al zal mijn vrouw daar 

anders over denken”, lacht hij.

De eigenaar van Deweco ziet de Focus 

dan ook als een perfecte stadswagen: 

“Hij ziet er mooi en sportief uit en het 

interieur is overzichtelijk en – toch voor 

die klasse – lekker ruim en comfortabel. 

Enkel een steunpunt voor de onderbe-

nen miste ik wat.”

Rijhulpsystemen en technologie miste 

Frank dan weer allesbehalve. “De Ford is 

technologisch top. 

Hij bezit heel wat 

handige snufjes, 

zoals het head up 

display, en je kan 

je smartphone ge-

makkelijk verbin-

den met het info-

tainmentsysteem. 

Dat ik hiermee de 

applicatie Waze 

kon gebruiken, was 

een leuk pluspunt.”

CHECKLIST
Exterieur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
Interieur  . . . . . . . . . . . . .  5
Ruimte  . . . . . . . . . . . . . .  4
Rijhouding .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
Ergonomie knoppen  . . . . .  4
Technologie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
Rijcomfort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
Verbruik  . . . . . . . . . . . . .  3
Wegligging  . . . . . . . . . . .  4
Automaat  . . . . . . . . . . . .  5
Motorkracht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

1: erg zwak | 3: gemiddeld | 5: uitstekend
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JORIS COGGHE
LOADING SYSTEMS 
BELGIUM
Joris Cogghe is een echte veelrijder. Jaarlijks legt 
hij zowat 40.000 kilometer af in zijn Volkswagen 
Passat Variant. Voor ons liet hij die echter een paar 
dagen staan voor de Ford Focus. Hoe kijkt hij naar 
zijn testperiode?

Met goede herinneringen, merken we meteen wanneer 

Joris over de wagen begint te vertellen. “Ik hou van de 

nieuwe Focus, vooral het sportieve uiterlijk weet me wel 

te charmeren, zeker de ST-Line met zijn grotere velgen.”

En ook het interieur wist de Accountmanager van 

Loading Systems wel te smaken: “De wagen is ruim voor 

zijn segment. Dat merkte bijvoorbeeld ook mijn dochter 

vanop de achterbank op. Daarnaast zitten de zetels zeer 

zacht en zijn ze op verschillende manieren elektrisch 

verstelbaar, waardoor je snel je ideale rijhouding vindt.”

“Enkel van het design van het interieur was ik minder fan”, 

gaat Joris verder. “Bij het ontwerp ervan stond volgens 

mij eerder functionaliteit dan esthetiek centraal. En je 

vindt inderdaad alle knoppen makkelijk terug, maar het 

mag van mij toch iets mooier.”

Maar de functionaliteit stopte voor Joris wanneer hij het 

gps-systeem gebruikte. “Dat zit immers wat anders in 

elkaar dan bij andere wagens. In de Ford krijg je één balk 

waar je een adres moet ingeven, maar ik ben een – in 

mijn ogen logischer – systeem gewend waarbij je plaats, 

straat en huisnummer in aparte vakjes ingeeft. Dat verg-

de toch een aanpassing.”

“DE WAGEN IS 
RUIM VOOR 
ZIJN SEGMENT”

CHECKLIST
Exterieur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Interieur  . . . . . . . . . . . . . .  3
Ruimte  . . . . . . . . . . . . . . .  4
Rijhouding .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
Ergonomie knoppen  . . . . . .  3
Technologie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
Rijcomfort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Verbruik  . . . . . . . . . . . . . .  4
Wegligging  . . . . . . . . . . . .  4
Automaat  . . . . . . . . . . . . .  4
Motorkracht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

1: erg zwak | 3: gemiddeld | 5: uitstekend

J&T AUTOLEASE PROMOTIE

1.5 EcoBlue 88kW Trend Edition Business
(actie geldig op alle uitrustingsniveaus en motorisaties)

per maand al vanaf*
*Aanbod geldig voor bestelling van een voertuig tussen 02/01/2019 en 30/03/2019. Offertes in verhuur op 
lange termijn op basis van 15.000 kilometer per jaar en 60 maanden looptijd. Omvat afschrijving, ren-
te, belasting en taksen, verzekering BA+, casco dekking met eigen risico 2.5 %, reparaties, onderhoud, 
vervanging van banden en bijstand. Voor de ge- detailleerde voorwaarden verwijzen we u graag naar 
onze contracten. Prijzen exclusief BTW. Aanbod voor- behouden aan bedrijven en onder voorbehoud van 
aanvaarding van uw dossier. De vermelde tarieven gelden op 2 januari 2019 en kunnen wijzigen onder 
invloed van aanpassingen aan de catalogusprijs, belastingen, tak- sen, rente- en verzekeringstarieven. 
J&T Autolease is een onderneming van International Car Lease Holding. Milieu-informatie AR 19/03/2004. 

 € 375

FORD FOCUS
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ROELAND VRIENS
FLEET MANAGER FORD

“De volledig nieuwe Ford Focus – de meest hoogtechnologische Focus ooit – werd vol-
ledig opnieuw ontwikkeld om de inzittenden de meest vertrouwenwekkende en intuïtieve 
rijbeleving te bieden. Aan de hand van de laatste nieuwe technologieën garandeert de 
nieuwe Focus uw veiligheid en rijervaring op elk gebied. 

De Focus, die meer dan ooit in nauwe samenwerking met de klanten werd ontwikkeld, 
introduceert een nieuwe, mensgerichte ontwerpfilosofie. Hij biedt ook meer binnenruimte, 
in combinatie met kwaliteitsmaterialen en vakmanschap. De proporties van de Focus ogen 
volwassener, om een luxueuzer en sportiever karakter uit te dragen, terwijl hij ook meer 
comfort en binnenruimte biedt. Door de met 5 cm gegroeide wielbasis, biedt de nieuwe 
Focus, zowel voor als achter, extra schouder- en beenruimte. Het laadvolume van de Focus 
Clipper is trouwens de beste in zijn segment. 

De volledig nieuwe Focus biedt een op maat gemaakt keuzepalet met verschillende 
uitvoeringen die de specifieke voorkeuren en behoeften van de klant weerspiegelen. Voor 
de fleetmarkt zijn er specifieke Business versies, voorzien van navigatie, cruise-control, 
parkeerhulp (voor-en achteraan), inklapbare buitenspiegels, mini reservewiel en FordPass 
Connect. Bovendien is de nieuwe Focus verkrijgbaar in een assortiment krachtige en erg 
zuinige motoren. Een primeur in de sector is de cilinderuitschakeling van Ford voor drieci-
lindermotoren. Dit werkt een zeer gunstige Co2 in de hand vanaf 91 gr/KM, waardoor een 
fiscale aftrekbaarheid van 90 % van toepassing is.”

TINE MOUS
GF CLEANING  
AND FACILITY SERVICES
Onze twee mannelijke testperso-
nen krijgen het gezelschap van wat 
vrouwelijk geweld. Tine Mous rijdt in 
het normale leven met een Peugeot 
2008, een SUV met andere woorden, 
toch weet ze ook wagens die het wat 
lager bij de grond zoeken te smaken. 

“In het verleden reed ik met een spor-
tievere RCZ, net als de Focus een 
wagen met sportievere looks, ik kijk 
er dus naar uit om deze wagen aan 
de tand te voelen.”

“Ik moet echt wel zeggen dat ik onder 

de indruk was van de wagen”, vertelt 

Tine na haar testdagen. “Ik hou echt wel 

van het gestroomlijnde, sportieve uiter-

lijk van de wagen. Daarenboven levert 

hij ook de rijprestaties die bij zijn uiterlijk 

horen. De Focus ligt strak op de baan en 

je voelt het vermogen van de motor.”

Daarenboven vond Tine de wagen ook 

praktischer dan ze op voorhand dacht. 

“Zo is de koffer best wel ruim. Ik heb bij-

voorbeeld een zoontje en hem samen 

met al het bijhorende materiaal vervoe-

ren was geen probleem. De Focus kan 

dus echt wel dienen als gezinswagen.”

Ook het technologisch pakket van de 

Focus maakte indruk op Tine. “Zowel 

de veiligheidssystemen als het infotain-

mentsysteem. De automatische nood-

rem en de Lane Assist zorgen ervoor dat 

je zorgeloos de weg op kunt. Het info-

tainmentsysteem zit dan weer perfect 

in elkaar. Wanneer ze via bluetooth naar 

collega’s belde, zeiden ze meteen dat 

mijn stem helderder klonk, toch een 

mooi compliment”, besluit ze.

CHECKLIST
Exterieur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Interieur  . . . . . . . . . . . . .  5
Ruimte  . . . . . . . . . . . . . .  5
Rijhouding .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Ergonomie knoppen  . . . . .  5
Technologie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Rijcomfort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Verbruik  . . . . . . . . . . . . .  4
Wegligging  . . . . . . . . . . .  5
Automaat  . . . . . . . . . . . .  5
Motorkracht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

1: erg zwak | 3: gemiddeld | 5: uitstekend

“IK WAS ONDER 
DE INDRUK 
VAN DE FOCUS”

22



Ontdek de nieuwe C-Klasse Break  
en geniet van ons  
Business Solutions Pack.

U rijdt meteen naar buiten met het voordeligste pakket, 
binnen uw budget. Ga voor meer info gerust even langs  
bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz.

4,2 - 10,0 L/100 KM • 111 - 229 G CO2/KM (volgens de NEDC-normen). 
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

MAN1310022UHS M-B BE FleetDecember2018 C-Class Break 210x297mm BEL FR-NL v1.indd   2 16/01/19   17:56



NEW ALL-ELECTRIC I-PACE

OPLAADBAAR 
RIJPLEZIER

De nieuwe Jaguar I-PACE is onze eerste volledig elektrische SUV. Hij maakt 
indruk met zijn cabforward design en aerodynamische lijnen, vierwielaandrij-
ving, een rijbereik van 470 km* en de mogelijkheid om voor 80 % opgeladen 
te worden in minder dan 40 minuten**. De I-PACE is 400 pk sterk, goed voor 
een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 4,8 seconden. Volledig elektrisch en 
tegelijk 100 % Jaguar. Jaguar.be

Jaguar Care: 3 jaar waarborg tot 100.000km en bijstand en gepland onderhoud zonder kilometerbeperking. Milieu-informatie [KB 19/03/04] : jaguar.be. 
Geef voorrang aan veiligheid. * Rijbereik tot 470 km (WLTP norm), kan variëren naargelang de confi guratie van de wagen, de staat van de batterij, rijstijl, 
aard van het gebruik, weersomstandigheden of de rijomgeving. ** Bij gebruik van een snellader van 100 kW met gelijkstroom (DC). De reële laadtijden 
kunnen variëren naargelang de omgeving en de laadapparatuur die gebruikt wordt. 

0 L/100 KM. CO2 : 0 G/KM

P03602_JG_BENL_I-PACE_Breed_T1_LEA_210x297.indd   1 18.12.18   15:17


