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LCV’S EN OPBOUWWERK

EEN GROTER WORDEND 
AANDACHTSPUNT

Sven De Bakker is fleet-verantwoordelijke 
bij Ceulemans Security, onderdeel van de 
Scutum group, een bedrijf actief in de be-
veiligingssector “in de meeste brede zin” en 
beheert in die hoedanigheid enkele tiental-
len LCV's met bijzondere behoeften op het 
vlak van op- en inbouw. En voor dit laatste 
zorgt dan weer de specialist, Econor groep, 
aan onze tafel vertegenwoordigd door Key 
Account Manager Marc Jensen. Naar goede 
gewoonte sluit Patrick Jaspers, binnen J&T 
Autolease verantwoordelijk voor het LCV-
segment, het rijtje af. Het menu bestaat uit 
welgeteld één schotel: op-, in- en ombouw. 

VAN MANAGEMENT: Welke rol is er net 
voor een leasepartner op het vlak van 
opbouwwerk weggelegd? 

Patrick Jaspers: “Veel hangt af van de klant. 
Sommigen hebben al jaar en dag een con-
cept dat goed werkt en waar niet veel aan 
veranderd moet worden. Anderen hebben 
ook zo'n concept, alleen werkt dat niet goed. 
Daar is onze eerste opdracht adviserend op 
te treden, uiteraard in nauw overleg met car-
rossier en opbouwer. Soms begin je gewoon 
met een wit blad, wat arbeidsintensiever 
maar tegelijk ook een hele uitdaging. Per slot 

van rekening moet je in kaart kunnen bren-
gen wat precies de behoefte van die klant is.” 

VM: Hoe anders dan voorheen is het hele 
onderdeel opbouw in een LCV geworden? 
Kreeg dit altijd al de aandacht van vandaag? 

Patrick Jaspers: “Er zijn de voorbije jaren heel 
wat regels bijgekomen op het vlak van lading-
zekerheid, dat heeft toch heel wat veranderd. 
Waar vroeger letterlijk maar wat 'opgeslagen' 
werd zijn er nu tal van voorschriften over hoe 
je wat moet bevestigen. Niet onbelangrijk in 
deze: er wordt ook frequenter en strenger 

De regels werden talrijker en strenger, maar de 
technische mogelijkheden namen dan ook weer toe. 

Terecht is de opbouw van een bestelwagen uitgegroeid tot 
een belangrijk onderdeel van het ruimere vlootbeheer. Zo 
blijkt uit de vierde aflevering van de Van Excellence Talks, 
georganiseerd in samenwerking met J&T Autolease. 

Michael Van Damme

De opbouw van een bestelwagen is eindelijk uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van het vlootbeheer. Onze gesprekspartners van de dag zijn het er allemaal over mee eens.
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gecontroleerd op de naleving ervan. En dan 
heb ik het nog niet over het gewicht van het 
voertuig, iets dat steeds meer een issue ge-
worden is. Automatisch vestigt dit de aan-
dacht op de opbouw van datzelfde voertuig.” 

Sven De Bakker: “Enkele jaren geleden gin-
gen mijn ogen open toen ik met een voer-
tuig naar een containerpark ging en het bij 
het wegen exact 3 ton 479 kg woog, net 
onder de grens dus (lacht). En zeggen dat 
wanneer er materiaal in zou zitten, het on-
getwijfeld nog zwaarder zou gaan wegen. 
Een aangepaste opbouw kan alvast het ver-
schil maken. Toen ik negen jaar geleden in 
deze functie begon, werkten we nog met 
een eigen gemaakte houten inbouw. Door 
de stap van hout naar metaal te zetten, le-
verde dit een gewichtsbesparing van 300 kg 
op. Ondertussen werken we met aluminium, 
wat nog eens 100 kg winst opleverde.” 

Marc Jensen: “Vandaag plukken we de vruch-
ten van de initiatieven die we namen toen de 
regels niet alleen minder streng waren, maar 
gedogen vooral nog de norm was. Met onze 
Smartbox kunnen we er prat op gaan het licht-
ste product van de markt in huis te hebben. Vaak 
maakt dit het verschil op het vlak van gewicht.” 

VEILIGHEIDSRISICO'S 

VM: We hadden het tot nog toe vooral 
over (strenge) regels en de sancties die 
aan overtredingen gekoppeld worden, 
maar wat met het veiligheidsaspect als 
dusdanig. 

Sven De Bakker: “Dat het veiligheidsaspect 
in rekening wordt gebracht is elementair ge-
zond verstand, of zou dat toch moeten zijn. 
Alleen is er hier een belangrijk element dat 
niet voldoende benadrukt kan worden: de in-
dividuele aansprakelijkheid van de chauffeur. 
Loopt het op de een of andere manier fout, 
dan kan die rechtstreeks aangesproken wor-
den, wat tot nadenken stemt. Wanneer een 
baas ronduit verklaart de regels aan zijn laars 
te lappen omdat hij 'de boete wel zelf zal be-
talen', dan speelt voor die chauffeur toch nog 
een andere verantwoordelijkheid. Vandaar 
net het belang van die finale gebruiker en het 
feit dat hij met kennis van zaken met voertuig 
en lading moet kunnen omspringen.” 

Marc Jensen: “En hierop aansluitend: wij 
vangen geruchten op uit Wallonië dat ver-
zekeraars zich bij een ongeval met een over-
laden bestelwagen zich tegen de chauffeur 

zouden keren om terugbetaling van hun tus-
senkomst te verkrijgen. Vergelijkbaar met wat 
gebeurt wanneer een ongeval onder invloed 
veroorzaakt wordt. Vergeet ook niet dat die 
aansprakelijkheid die Sven terecht schetst 
zeer ver gaat. Je trekt een schuifdeur open en 
er valt een lader op iemands hoofd, het vol-
staat al om problemen te veroorzaken.” 

VM: Kan er bij de chauffeurs de laatste 
jaren op dat vlak een mentaliteitswijzi-
ging opgetekend worden? 

Sven De Bakker: “Moeilijk om daar een glo-
bale uitspraak over te doen. Wat ik wel zie is 
dat naarmate je je mensen meer inspraak geeft 
in het mee beslissen over hoe de in- of opbouw 
ingekleed wordt, ze de neiging vertonen hier 
respectvoller mee om te gaan. Op die manier 
maak je van het opbouwwerk ook een instru-
ment om de tevredenheid van de werknemer 
te optimaliseren. Het aanbieden van een com-
fort zetel of een automatische versnellingsbak; 
die betrokkenheid past in het rijtje.” 

WELK TYPE CONTRACT? 

VM: Je hebt het voertuig en de op-
bouw. Maken ze beide deel uit van het 
leasingcontract? 

Patrick Jaspers: “Beide zijn mogelijk, en de 
verhouding tussen onze klanten die het wel 
dan niet doen is ongeveer 50/50.”

“MEEDENKEN MET 
VAKKENNIS”

“Verkeerde keuzes vermijden doe je 
vaak door tijdig en vooral met alle 
partners rond de tafel te gaan zitten”, 
adviseert Patrick Jaspers. “Kijk je naar 
de klant, dan is het vaak nuttig dat 
een vlootverantwoordelijke ook de 
finale eindgebruiker erbij betrekt. Per 
slot van rekening is hij degene die da-
gelijks met voertuig en materiaal om-
springt. Voorzie de tafel waaraan je 
plaatsneemt beter te groot dan te klein. 
Want als de dealer en/of invoerder er 
zijn vaste stek heeft, geldt dat evenzeer 
voor de opbouwer en waarom niet ook 
een toeleverancier hiervan. Een voor-
beeld van dit laatste? Heb je bijvoor-
beeld koeling nodig, dan is hier vaak 
toch nog een aparte expertise aange-
wezen. Het maken van de juiste keuze, 
kan hem soms in kleine dingen zitten. 
Net daarom is het aangewezen dat 
iedere betrokken partij zijn huiswerk 
grondig maakt, eerder dan overhaaste 
beslissingen te nemen. Vakkennis en 
meedenken zijn de ordewoorden.” 

Patrick Jaspers: “Als leasepartner moeten we in staat zijn de noden en wensen van de klant haarfijn in kaart te brengen.” 
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Sven De Bakker: “We kiezen er bewust voor 
de inbouw uit het contract te laten, waarna 
we die in het nieuw voertuig installeren.” 

Patrick Jaspers: “Wanneer je dit doet moet 
je cijfermatig gesproken wel met een wat 
scheefgetrokken beeld rekening houden. 
Want de inbouw is in het eerste voertuig 
afgeschreven, wat betekent dat je voor het 
tweede voertuig enkel de kost van de over-
bouw moet rekenen.” 

VM: Stel nu even dat alles in het 
leasecontract opgenomen wordt. We 
kunnen ons inbeelden dat die inbouw 
en vooral de toestand waarin die zich 
bevindt een rol speelt bij de discussies 
einde contract? 

Patrick Jaspers: “Uiteraard, wat een onbe-
twistbare win-win oplevert. Voor ons is het 
makkelijk met een goed onderhouden voer-
tuig naar de tweedehandsmarkt te trekken, 
terwijl de klant geen vervelende eindafreke-
ning voorgelegd krijgt.” 

VM: Bestaat er zoiets als een onder-
houdscontract, specifiek voor dat 
inbouwdeel? 

Marc Jensen: “Dergelijke contracten op 
zich niet, maar het moet ook gezegd dat er 
heel weinig onderhoud is aan een inbouw. 
Een laadklep is zowat het enige bewegende 
onderdeel. Maar zo hebben we een klant die 
dagelijks zijn schuifdeur zo'n 30 keer opent 
en sluit. Voor hem hebben we een bepaalde 
service ongeveer halverwege de leaseperi-
ode in het contract opgenomen.” 

OPLEIDINGEN GEVEN

VM: Wie staat in voor de vorming van de 
chauffeurs? 

Sven De Bakker: “Bekijken we het eerst 
even breder dan het aspect op- of inbouw, 

dan blijft het opvallend dat opleidingen 
voorzien zijn voor vrachtwagens, maar niet 
voor bestelwagens. Dit gezegd zijnde, ikzelf 
neem als vlootverantwoordelijke het aspect 
begeleiding voor mijn rekening. Logisch, 
want ik ben ook degene die hen op de vin-
gers tikt als ze in de fout gaan. Het is vooral 
van belang dat je hierin het juiste evenwicht 
vindt. Speel je je rol wat te enthousiast, 
dan word je als een boeman gezien. En dat 
dreigt dat weer je geloofwaardigheid als 
opleider te ondergraven. De psychologie is 
nooit veraf.” (glimlacht)

Marc Jensen: “Klopt natuurlijk wat Sven 
zegt, maar voor alles wat in- of opbouw 
aangaat, trachten wij ook in het vormen 
van de mensen ten volle onze rol te spelen. 
We zijn aanwezig wanneer de voertuigen 
geleverd worden. Geven ook een demon-
stratie, wijzen op de do's en don'ts. En dan 
merk je toch dat onze vakkennis en repu-
tatie ervoor zorgt dat wat wij hen vertellen 
kracht bijzet.”

VM: Welke rol is er vandaag nog voor de 
dealer weggelegd? 

Patrick Jaspers: “Zoals Marc eerder al 
liet verstaan, zorgen de taken die een be-
drijf als Econor op zich neemt dat heel wat 
gebeurt met de voertuigen zonder dat de 
dealer daar een rol in speelt. Maar laten we 
hier toch geen verkeerde conclusie uit trek-
ken. De rol van de dealer blijft belangrijk, 
al was het maar dat die er in samenspraak 
met de opbouwer voor moet zorgen dat 
het totale plaatje van het voertuig klopt. 
Denken we maar aan het domein van elek-
tronica. Misschien moet in functie van het 
gebruik van een uitrusting een tweede 
batterij voorzien worden? Of hoeveel amp-
ère verschaft de alternator? Is een start /
stop nodig en/of wenselijk? Alle partijen 
samen moeten zorgen dat de stukken van 
de puzzel in mekaar vallen.” 

Marc Jensen: “Wat me opvalt is dat vooral 
bij kleinere vloten de taak van de dealer erg 
belangrijk blijft. Voor hen is en blijft hij het 
eerste contactpunt. Bij grotere vloten denkt 
men al sneller wat praktischer. Hoe al te veel 
transporten vermijden? Of hoe onnodige 
stilstand vermijden? Wij van onze kant rei-
ken de dealer alvast tools aan waardoor ze 
makkelijk een offerte kunnen maken met 
inbegrip van onze producten en oplossin-
gen. Doorheen de jaren werd de interactie 
alvast groter, en dat is ook uit noodzaak.”

Marc Jensen: “We zien het als specialisten in opbouw ook als onze taak de eindklant en vooral eindgebruiker maximaal te informeren.” 

Sven De Bakker: “Wij proberen onze technici zoveel mogelijk te 
betrekken in het vorm geven van de inbouw van het voertuig dat 
ze dag in dag gebruiken. Het draagt bij tot hun tevredenheid.”




