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N oem het misschien voortschrijdend inzicht, maar wij 
stellen vandaag vast dat de wereld niet dood is. Sinds 
enkele weken zijn we met z’n allen terug aan de slag, en

A BRAVE NEW WORLD...
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wat blijkt? Er is leven na Covid-19... Oftewel... Tussen corona 
één en het vervolg trachten we weerbaar te zijn en staan we op. 
We proberen te redden wat te redden valt. We rechten onze 
rug, tonen ons sterk en willen  nooit meer zo kwetsbaar zijn.  
Maar toch, we zien het nu al, de wereld  zal nooit meer worden 
wat ie was en ook onze geliefde automobiel sector is 
veranderd. We schreven het een maand geleden al: wij werden 
wakker in “a brave new world”.

Meer dan vroeger praten wij over mobiliteit en laten we onze 
aanbeden vierwieler deel uitmaken van het groter plaatje. Dit 
past in het programma van de politiek die of de wagen weg wil 
uit de agglomeratie of zeer ijverig zoekt naar een mobiliteitsmix 
waarin elk transportmiddel aan bod kan komen. De toekomst 
zal moeten uitwijzen of en hoe dit allemaal moet kunnen, en er 
zal nog veel water naar zee vloeien eer deze transitie een feit 
is.

Wat we al zeer lang weten, is dat de aanschaf van de wagen 
heel vaak een professionele inslag heeft, en dat de vierwieler 
deel uitmaakt van het loonpakket dat onderhandeld wordt met 
de werkgever.  In deze tweede editie van CarCareer Magazine 
belichten wij, bij monde van een iconische loopbaan, een stukje 
van de geschiedenis en de toekomst van de auto leasing, dé 
tool bij uitstek die werkgevers aanwenden om hun vloot te 
financieren. En op deze ingeslagen weg gaan wij verder met 
toelichting bij de ondersteuning die de verschillende bedrijven 
kunnen krijgen bij de aankoop, de financiële en fiscale 
optimalisatie, het beheer en de integrale opvolging van hun 
wagenparken.

Maar in de wereld waarin wij wakker werden, maken wij kennis 
met nieuwe fenomenen, wij werken veel thuis, wij delen 
auto’s,wij maken verplaatsingstrajecten met meerdere 
mobiliteitsmodi, wij gaan zelfs het voertuigbezit vervangen door 
wagengebruik,  en privé auto’s leasen.  Vandaag laten we een 
onafhankelijk speler op de markt van private leasing aan het 
woord over het ontstaan van het businessmodel en de on-
beperkte toekomstmogelijkheden die het product heeft.

Natuurlijk blijven wij, tegen contante betaling of via leasing, 
auto’s, fietsen, en gemotoriseerde tweewielers op de markt 
brengen, maar tegelijkertijd moeten we de nieuwe ingeslagen
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weg logistiek ondersteunen.   In 
onze rubriek ‘Company Insight’ 
stellen wij een groep voor die 
zich gerust totaalaanbieder van 
de Automotive sector mag 
noemen.  Met enkele concessies, 
detailhandel en “wholesales” in 
tweedehandswagens,  een groot-
handel in fietsen en fietsonder-
delen, een verhuur en lease 
maatschappij, deelwagens, en 
een integrale logistieke dienst-
verlener met transport & 
stockage faciliteiten, is deze 
groep van alle mobiliteits-
markten thuis. 
 
Verandering is steeds een stap in het ongewisse. 
Dat geldt ook voor de wijzigingen die zich aftekenen 
binnen onze sector en de mobiliteitsmarkt in zijn 
geheel. Door de gezondheidscrisis en de 
economische gevolgen daarvan, moeten wij versneld 
stappen zetten waarvoor we misschien nog niet klaar 
waren. Doch op lange termijn zal blijken dat deze 
bruuske ommezwaai, na een dal te hebben doorkliefd, 
alleen maar het voordeel van de duidelijkheid biedt.
  
Net met oog op die ultrasnelle verandering en evolutie 
hebben wij van “CarCareer Magazine” onze ideeën 
samengebracht in dit hedendaags, interactief, hype-
gevoelig online automotive magazine voor de medewerker, 
investeerder, dromer, of gepatenteerde liefhebber van de 
insidewereld van de “automobiel sector”.  

En nog even dit: als wij de inschrijvingscijfers bekijken, stellen 
wij een voorzichtige verbetering vast.  Bij onze veelvuldige 
contacten horen wij dat stockwagens, en recente tweedehands 
voertuigen, die beiden zowel digitaal als in de showroom voor-
gesteld worden,  redelijk vlot van de hand gaan.  Laat ons deze 
positieve kentering koesteren als basis voor de volgende 
maanden. Succes!

Wij wensen jullie veel lees- en kijkgenot!

Het CarCareer Magazine team.

VANHOVE
JANICK

VAN GOETHEM
REDGY
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MICHEL VAN DEN BROECK
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In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw nam de vlootverkoop 
stormenderhand bezit van de verkoopcijfers in de automobielsector.  In het 
zog van de professionele verkoop groeide het belang van de lease-
maatschappijen die het wagenpark van de beroepsgebruiker van de wagen op 
verschillende manieren wisten te financieren.  De grote leasemaatschappijen 
kwamen van over de grote oceaan, of uit het noorden, te weten: Nederland. 
Het  Nederlandse Lease Plan werd mettertijd de absolute  marktleider  in deze 
meer dan boeiende business. 

DE TOEKOMST 
VAN DE MOBILITEIT 
LIGT IN HANDEN VAN
DE OVERHEDEN.
MICHEL VAN DEN BROECK
VOORMALIG CEO LEASE PLAN

door de Nederlandstalige 
Brusselaar Michel Van 
den Broeck. Onder zijn 
bewind groeide Lease 
Plan als marktleider tot 
ongekende hoogten.  
Tevens was Lease Plan 
de grondlegger van 
innovatie in de Lange 
Termijn verhuur en 
creëerde het vele nieuwe 
producten of nieuwe 

business methodes.  
Michel Van den Broeck is 
gehuwd en  vader en 
grootvader van drie .  Als 
kosmopoliet heeft hij een 
brede visie en duidelijke 
mening op de business 
en de dingen de levens.   
Michel is een overtuigd 
‘Petrolhead’ die als 
‘gentleman driver’ het 
stuur nam tijdens 24 uur 
races, de VW Fun-Cup, 
Renault Clio Cup, en de 
Talladega challenge.  

Zelfs in Parijs – Dakar 
heeft men hem mogen 
begroeten.  En een 
weetje dat je ver kan 
brengen in de 
geschiedenis quiz van de 
Automotive sector: 
Michel was de eerste 
laureaat van de 
“Life-Time Achievement 
award” die door Link2-
Fleet werd uitgekeerd. 
 
Vandaag verdeelt Michel 
zijn tijd over  verschillen-

H et is bij Lease Plan 
dat in 1993 het roer 
werd overgenomen



de mandaten en vrijetijds-
bestedingen zoals fietsen, 
golf (als gemotiveerd 
beginner) en reizen.  Maar 
meer dan ooit zoekt hij, als 
65-jarige, het rustige leven 
op  met zijn echtgenote.

Wij laten Michel Van den 
Broeck graag aan het 
woord over zijn fantas-
tische loopbaan, de 
geschiedenis van de 
leasewereld en de toe-
komst van de sector in 
het algemeen.

Na mijn studies aan de 
VUB en het behalen van 
de  “Master of Manage-
ment” aan de Solvay 
Brussels School of 
Economics was ik 20 jaar 
werkzaam in de wereld van 
logistiek en transport. Ik 
bekleedde internationale 
m a n a g e m e n t f u n c t i e s 
(Managing Director, CEO, 
Bestuurder) bij onder-
nemingen als Ziegler, 
Fedex, DHL Worldwide, 
Brink ’s  en ABX World-
wide. En aansluitend  nam 
ik vanaf 1993 als CEO & 
Senior Vice-President bij 
Lease Plan internationale 
managementfuncties op in 
de sector van de Auto-
motive Financial Services. 
Vanaf 2003 combineerde ik 
deze functies met externe 
bes tuurdersmandaten 
(Patronale Life, Financial 
Fleet Services, ABX World-
wide, PUNCH Telematix, 
‘FreeeDrive’, Moteo, 
UBench International, 
My-Trucks Lease, De 
Werkvennootschap, Renta 
Solutions etc). De man-

daten bij eerste twee 
organisaties zijn nog 
steeds actief.

Lease Plan managen was 
vanaf het prille begin één 
grote uitdaging.  In 1993 
was de doelstelling voor 
België/Luxemburg het 
beheren van een ver-
snelde (2-digit) groei, in 
combinatie met het na-
streven van uiterste 
klantentevredenheid en 
het professionaliseren en 
efficiënter maken van de 
interne organisatie. Dit 
alles in een markt met 
toenemende concurrentie.    

vormgeven van een 
commerciële organisatie 
die instond om  “Multi-
Country” en  “Global Fleet 
Management”- contracten, 
in te dekken. Als voorzitter 
stond ik vanaf  2000 mee 
aan het roer om de 
continentaal Europese 
structuur te managen en 
verder uit te bouwen. Wij 
deden dit  met het 
duurzaam opstarten van 
operations in Hongarije, 
Tsjechië, Slowakije en 
Polen, met de integratie 
van lokale acquisities.   In 
2010 hebben we de 
Belgische organisatie 
kunnen (her)opbouwen tot 
meest professionele en 
efficiënte van de ganse 
groep.  In die wervelende 
periode heb ik met mijn 
diverse teams de 
betrokken organisaties 
doorheen de specifieke 
omstandigheden van de 
crisissen  in 2001/2002, en 
2009/2010, kunnen leiden, 
een ervaring die ons, als 
bedrijf, zoveel sterker 
maakte.

Vanwaar komt het grote 
succes van leasing als 
product?  Op zich is 
leasing een puur financieel 
product, waarbij een 
derde, financierende partij 
(de lessor) de verkoop van 
een goed (roerend of on-
roerend) door een 
leverancier omzet in een 
huurcontract aan een klant 
(de lessee). Dit 
financieringsproduct geniet 
zowel van de opgaande als 
van de neergaande 
conjunctuurcycli.

Wanneer de onderliggende

In 2010 hebben we 
de Belgische 
organisatie kunnen 
(her)opbouwen tot 
de meest 
professionele en 
efficiënte van de 
ganse groep.
Op dat zelfde moment 
moest onze B2B korte 
termijnverhuurder KEDDY 
groeien tot de positie van 
marktleider.  Tevens was ik  
medebestuurder van 
carrosserie JB (later 
CARE, en nu Car-
glass-carrosserie), de 
partner die de koetswerk-
diensten voor de ganse 
LPL vloot verzorgde.  

In 1998 was ik,  als eerste 
voorzitter van LeasePlan 
International, op groeps-
niveau mede verantwoord-
elijk voor het uitbouwen en 
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markten groeien is er 
simpelweg meer vraag, en 
wanneer er een crisis 
optreedt zoeken de 
lessees naar alternatieve 
off-balance financierings-
mogelijkheden voor hun 
investeringen, of zelfs voor 
bestaande activa (sale & 
leaseback). Specifiek bij 
voertuigenleasing, hebben 
er zich naast de pure 
financiering andere, al dan 
niet gebundelde, beheers-
diensten ontwikkeld. De 
diensten van ‘ontzorging’

en ook connectiviteit 
gelinkt aan de betrokken 
voertuigen en -vloten. 
Kortom, naast het pure 
f i n a n c i e r i n g s a s p e c t 
hebben operationele 
autoleasebedrijven door 
hun focus op een efficiënte 
wijze een uitgebreid 
dienstenpakket ontwikkeld, 
wat hun succes verklaart. 
De financiering op zich 
geldt nog slechts voor ca 
30% van de toegevoegde 
waarde.  

De geschiedenis van 
Lease Plan is er eentje van 
groei en succes.  Lease 
Plan (opgericht in 1964) 
was dan al wel wereld-
marktleider in 1993, maar 
is het ook gebleven.  Ik heb 
het zien groeien, met 
steeds toenemende 
financiële resultaten, van 
een aanwezigheid in 10 
naar 32 landen, met 
150.000 naar ca 2 miljoen 
voertuigen vandaag. Zeer 
zeker hebben de onderlig-
gende management-
filosofie en ook de 
consistente uitvoering van 
de open calculatie-
systematiek bijgedragen 
tot dit succes. In een 
commodity-markt moet je 
nu eenmaal een 
differentiatie hebben.  Ik 
heb jaren gekend dat we 
meer dan de ingehouden 
jaarwinst weer uitkeerden 
aan onze klanten; als 
commerciële dienst kan je 
hier mee uitpakken! Verder 
heeft Lease Plan steeds 
een uitstekend lokaal 
management aange-
trokken, ondersteund door 
intensieve investeringen in 
een centraal operationeel 

IT-beheersysteem. Later 
kwamen daar profes-
sionele centrale diensten 
inzake financiering, 
aankoop, verzekeringen 
en wederverkoop bij.

Doorheen de jaren is de 
Automotive als sector niet 
geweldig veranderd. Wel 
zagen we een evolutie in 
modellen shift naar 
functionele SUV’s, groot of 
klein zowel in de B2C als in 
de B2B markt. Bij alle 
merken zien wij een 
grotere declinatie van 
modellen en motorisaties  
op hetzelfde platform.  Met 
de jaren hebben de nieuwe 
modellen steeds langere 
onderhoudsintervallen. 

Wij kenden natuurlijk de 
evolutie van de  brandstof-
mix die sterk fiscaal 
gedreven is, wij hadden 
eerst de “verdieseling” en 
nadien weer meer benzine, 
en hybride of elektriciteit. 
De wagens werden met de 
jaren steeds zuiniger, 
veiliger, en beter uitgerust.

Op te merken valt de 
toegenomen concentratie 
en professionalisering van 
de distributiesector. In de 
Autolease sector zijn de 
actoren geëvolueerd van 
assetlease over vloot-
beheer naar de rol van

of outsourcing zijn selectie 
en aankoop, inschrijving, 
aflevering, reparatie, 
onderhoud, banden, 
brandstof, verzekering, 
pech verhelpen, koets-
werkherstelling, weder-
verkoop en later ook 
berijdersadministratie, car 
policy beheer, en salaris-
administratie. Vandaag 
bieden Lease bedrijven 
tevens additionele dienst-
en aan zoals het beheers-
en van de problematieken 
inzake milieu/fiscaliteit en 
aandrijvingstechnologie, 
de multimodale mobiliteit 

Het financierings-
product ‘leasing’ 
geniet zowel van de 
opgaande  als van 
de neergaande
conjunctuurcycli.



Hier gaat het nu om alle 
facetten van marketing en 
commercie, met name de 
r e l a t i e b e h e e r d e r s , 
techniek, verzekeringen, 
krediet, boekhouding, 

in het algemeen, zonder 
dat het om petrolheads 
moet gaan. Idem voor alle 
rollen binnen ICT, want je 
kan een operationeel 
autoleasebedrijf ook zien 
als een databeheerder van 
alle mogelijke transacties 
die zich in de lifecycle van 
een voertuig kunnen voor-
doen. De omgeving waarin 
we opereren is aan zoveel 
veranderingen onderhevig 
(technologisch, boekhoud-
kundig en fiscaal, multi-
modale mobiliteit & milieu, 
veiligheid, …) dat flexi-
biliteit wel een basis-
vereiste is.

Ik zie de auto–lease markt 
nog wel groeien met SME 
& Private lease. De 
grootste consolidatiegolf, 
waarbij de top-7 wel 
verankerd zijn, hebben we 
ondertussen wel gehad. 
Verdere consolidatie is nog 
mogelijk onder de middel-
grote en kleinere spelers, 
wanneer de kosten van 
digitalisering prohibitief 
worden. De trend van 
digitalisering zal zich 
immers verderzetten, en 
niet alle actoren kunnen of 
wensen deze investering-
en te blijven doen. Eigenlijk 
zou het ultieme doel 
moeten zijn dat alle trans-
acties vanuit de klant 
(fleetmanager of berijder) 
digitaal worden ge-
genereerd, en dat dan via 
complexe filters van data, 
intelligence en goed-
keuringen, alle nodige 
acties (van bestelling, 
inschrijving, verzekering, 
… tot boetebeheer en 
wederverkoop) met be-
trekking tot het of de voer-

tuig(en) worden uitgevoerd 
door alle mogelijk partners 
(leveranciers)  van het 
betrokken “full-service 
leasebedrijf”. 

Client- en activa - winst-
gevendhe idsmode l len 
zullen domineren, want de 
concurrentie zal niet af-
nemen. Ik zie dus wel een 
rol weggelegd voor digitale 
p r o c e s - i n g e n i e u r s , 
data-analisten en econo-
metristen, programmeurs, 
en risicomanagers. Ook 
brandstof- en energie-
specialisten zullen hun 
weg vinden naar lease-
maatschappijen. Tevens 
zal de concurrentie zorgen 
voor verdere professional-
isering van de aankoop en 
logistieke functies, waar 
ook de juiste profielen voor 
aangetrokken zullen 
worden. De relaties van 
provider tot eindgebruiker 
kunnen immers in alle 
facetten van operationele 
leasing nog korter. Ik weet 
niet zeker waartoe de 
connectiviteit nog kan 
leiden in het métier van de 
leasemaatschappijen?

De uitdagingen en 
bedreigingen van de Auto-
motive sector zijn zeer 
talrijk. Laat ons beginnen 
met de energetische aan-
drijflijnen in functie  van 

jurisprudentie. Het helpt 
natuurlijk wel als er een 
gezonde aanwezigheid is 
van interesse voor de 
specifieke asset, het voer-
tuig, en mobiliteit/fiscaliteit 

mobiliteitsarchitect als 
manager van een multi-
modaal bedrijfsvervoer.  
Door de jaren heen nam de 
digitalisering, ten behoeve 
van efficiëntie maar ook 
van rapportering naar klant 
en gebruiker, toe. Ook zijn 
de leasemaatschappijen 
zich naast assetlease ook 
gaan toespitsen op de 
asset verzekering. Ook 
hier geldt een concentratie:  
in nagenoeg iedere 
Europese markt staan de 
top-7 leasebedrijven voor 
nagenoeg 80% van het 
aanbod. In toenemende 
mate, en zeker sedert de 
financiële crisis 
2008/2009, is “good 
governance”, oog voor 
compliance, en door-
gedreven risico-manage-
ment deel gaan uitmaken 
van het takenpakket van 
de directie van een lease-
maatschappij. Ook is de rol 
van de huisleveranciers 
inzake leasing in de 
captive markten 
(Duitsland, Frankrijk) wat 
afgenomen ten voordele 
van de multibrand, of 
merk-onafhankelijke lease-
maatschappijen.

De digitalisering zorgt in de 
leasewereld voor een 
verhoogde interne 

efficiëntie doordat ze 
manuele procestransacties 
vervangt door digitale, die 
bovendien gepaard gaan 
met een verhoogde 
kwaliteit afhankelijk van de 
data entry. Tevens draagt 
de digitale omgeving bij tot  
een versnelde 
commerciële benadering 
en voor een verbeterde, 
meer gedetailleerde 
rapportering naar het 
cliënteel (fleetmanagers, 
berijders, directie), wat 
beslissingen inzake vloot-
beheer vergemakkelijkt. 
Kortom, met eenzelfde 
organisatie kan je digitaal 
meer en beter.

Door de jaren heen zijn de 
functies binnen de lease-
wereld geëvolueerd.  Zoals 
reeds aangegeven zijn 
leasemaatschappijen in 
hoge mate financiële 
dienstverleners (financier-
ing, kredietverstrekking, 
verzekering); vaak zijn de 
top-7 Europese spelers 
dochter van een bank of 
zelf een bank onder 
toezicht. Dit maakt dat de 
directieleden in toe-
nemende mate zijn 
geëvolueerd van klassieke 
leaseboer(in) naar ge-
sofistikeerde “multirisk-
manager”. 

Onder risk verstaan we 
niet enkel het zuivere 
asset-risico zoals bij 
onderhoud en herstelling 
alsook restwaarde van de 
voertuigen. Er zijn tevens 
financierings- en krediet-
risico’s, renterisico’s, 
verzekeringsrisico’s, oper-
ationele en ICT-gebonden 
risico’s,  en alle aspecten 

van business continuïteit, 
compliance en reputatie. 
Dus de ideale medewerker 
in de Lease sector heeft 
het complexe profiel van 
een competente generalist 

De directieleden 
zijn in toenemende 
mate geëvolueerd 
van klassieke 
leaseboer(in) naar 
gesofistikeerde 
“multiriskmanager”
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met een sterke analytische 
en financieel - statistische 
inslag.    Verder heb je in 
elk genoemd vakdomein 
de  behoefte aan 
competente specialisten. 
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onderhoud en herstelling 
alsook restwaarde van de 
voertuigen. Er zijn tevens 
financierings- en krediet-
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en financieel - statistische 
inslag.    Verder heb je in 
elk genoemd vakdomein 
de  behoefte aan 
competente specialisten. 

Foto: FLEET.be



omgevingswetgevingen en 
emissienormen. Het gaat 
hier om miljarden-
investeringen in nieuwe 
technologieën die niet alle 
merken kunnen dragen. 
Ten tweede is er de 
distributie, van fabriek naar 
eindgebruiker van het 
voertuig zelf, maar ook van 
alle mogelijke wisselstuk-
ken en onderdelen in een 
vrijgemaakte markt waar 
alle OEM’s tegenwoordig 
alle distributiekanalen 
naast elkaar hanteren. Ook 
hier zal de strijd digitaal 
gevoerd worden.   Op de 
derde plaats hebben wij de 
toenemende concurrentie 
van lokale spelers en de 
prijsdruk in de nog 
groeiende ‘new markets’, 
net als in de ‘vervangings-
markten’. Ten vierde 
hebben wij de nieuwe 
vormen van verplaatsing, 
zoals connected, of shared 
mobility, wagens met self- 
driving, en andere middel-
en van vervoer,   maar ook 
de nieuwe vormen van 
werken met minder 
mobiliteit, zoals de (be-
perkte) Corona-lockdown 
recent aantoonde. Overig-
ens dienen winstgevende 
businessmodellen hier nog 
gevonden te worden. Ten 
vijfde tenslotte, wat is de 
merkenstrategie inzake 
tweede, derde of latere 
levenscyclus van een voer-
tuig, en ultiem de re-
cyclage ervan? Met 
betrekking tot die opeen-
volgende levenscycli zijn 
er ook nog veel 
opportuniteiten voor 
verhuurformules.

De toekomst van de 

mobiliteit ligt in handen van 
de overheden, zowel 
lokaal, nationaal als 
Europees.   Er worden 
ongeziene hoeveelheden 
middelen gespendeerd 
voor mobiliteit. Alleen ben 
ik niet helemaal zeker dat 
dit ook zal ressorteren in 
het gewenste effect. 
Tussen wat democratisch 
verkozenen willen, en wat 
hun kiezers verlangen, ligt 
natuurlijk een hemelsbreed 
verschil. Bovendien treden 
er onbekende factoren op 
zoals bv. Covid-19. 

Mensen besloten om 
tijdens de lockdown te 
wandelen of te fietsen, en 
als er weer gewerkt wordt 
verkiezen ze terug de 
wagen, en het gemeen-
schappelijk (of openbaar) 
vervoer wordt vermeden 
wegens besmettings-
gevaar. Kortom, sowieso 
zal de mobiliteit een mix 
blijven tussen gemeen-
schappelijk en privé.  De 
toekomst van de auto-
motive sector ligt ook in de 
nieuwe vormen van 
mobiliteit zoals bv. de deel-
wagens. Echter bestaat  
car-sharing’ reeds langer 
onder de  vorm van korte 
termijnverhuur,  voor elk 
wat wils wanneer hij het 

De toekomst van de 
automotive sector 
ligt ook in de 
nieuwe vormen van 
mobiliteit, zoals 
bijvoorbeeld de 
deelwagens.
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wenst. Het eerste pijnpunt 
hierbij is de stilstand, zowel 
inzake “operationele kost”, 
als inzake ruimtelijk 
beslag. Volgens mij is het 
dan ook zinloos om stede-
lijke ruimten in te palmen 
met al dan niet oplaadbare 
wagens die toch grotend-
eels stilstaan. Dan praten 
we nog niet over de on-
vermijdelijke gebruiks-
schades,  wie betaalt voor 
welke schade?

Uiteraard ben ik niet blind 
voor ons lokaal fileleed, 
maar waar ligt de oorzaak?  
We leven in het dichtst 
bevolkte gebied van 
West-Europa. Onze 
bedrijfsactiviteit is enorm, 
wat veel verplaatsingen en 
transport met zich mee-
brengt. We leven in een 
gebied nabij twee wereld-
havens, Antwerpen en 
Rotterdam, waarlangs heel 
West–Europa economisch 
en ook nutritioneel gevoed 
wordt.  Antwerpen is de 
haven waarlangs meer 
goederen in & out transiter-
en dan langs eender welke 
andere haven. Ieder gezin 
verbruikt gemiddeld 1,5 
kubieke meter aan con-
sumptiegoederen (eten, 
drinken, kledij, etc.) per 
week!  Ik zie weinigen met 
de fiets naar bv IKEA 
gaan…  Wees gerust, de 
wagen, whatever de 
motorisatie, is here to stay, 
zelfs al is het om maar één 
keer per jaar met het gezin 
erop uit te trekken! En wie 
wagen zegt, zegt financier-
ing, zegt huur of leasing!
 
Trouwens niemand zal 
betwisten dat Zwitserland 

en Japan de beste en 
meest efficiënte gemeen-
schappelijk vervoer-
systemen kennen ter 
wereld; en toch: beide 
landen kennen een hoger 
wagen-per-capita ver-
houding dan België, dat 
geeft toch stof tot nadenk-
en, of …?!

Aan de jonge starters 
binnen de lease-sector wil 
ik toch wel enkele tips als 
goede raad meegeven.   
Doe voldoende markt-, 
concurrentie- en product-
kennis op, en verlies de 
feeling met voertuigen en 
mobiliteit in het algemeen 

niet. Door de verhoogde 
complexiteit en regel-
geving, moet je als junior in 
eender welke functie 
meteen een grondige 
kennis verwerven van de 
betrokken wetgeving en de 
contractuele afspraken 
met klanten, leveranciers 
en eventueel de geld-
verstrekkers (bankiers, 
financiële markten, enz);  
een leasingcontract betreft 
tenslotte voor meer dan 
zestig procent van de 
toegevoegde waarde 
financiële en verzekerings-
materies. Natuurlijk 
moeten beginners  virtuoos 
worden in de bedrijfseigen 

processen en operationele 
systeemsoftware, van de 
meeste andere applicaties 
die het bedrijf gebruikt. 
Digitalisering in de auto-
motive sector is de kinder-
schoenen ontgroeid, maar 
er is nog een hele weg af te 
leggen. En natuurlijk moet 
iedereen  openstaan om 
permanent bij te leren, en 
om in te pikken op inter-
nationale ervaring indien 
het bedrijf deze kansen 
ook aanbiedt.

Dank U, Michel! 
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WHAT’S NEXT - STARRING 
RICHARD HAMMON AND LEASEPLAN!

https://youtu.be/R4wYi-Pu16s
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KOEN VAN DEN BERGH I COO BEERENS GROEP

het gebied van de aangeboden diensten 
zoals vlootbeheer, koetswerk-
herstellingen, leasing en verhuur. Na de 
overname van enkele strategische 
VW-dealers is de groep eveneens zijn 
merkenportefeuille beginnen uitbreiden.  
In 2005 werd Belcar overgenomen, een 
bedrijf dat toen en nu nog steeds markt-
leider is in de automotive dienst-
verlening. Tevens is de groep sinds 
2005 actief in internationale voertuig-
handel, zowel binnen als buiten Europa.  
Op die manier worden er  verschillende 
duizenden voertuigen per jaar verkocht 
in binnen- en buitenland. Vanaf het 
begin hebben wij onze ambitie na-
gestreefd om vastgoed op commerciële 
en strategische locaties te verwerven. In 
de loop van de jaren is de vastgoed-
activiteit een essentiële bedrijfstak 
geworden, en dat zorgt voor stabiliteit 
en houvast in de volantiele periodes 
waarin de automobielsector soms 
vertoeft.

AAM (Antwerpse automobiel-
maatschappij) heeft overgenomen. 
Beerens werd gangmaker van de “vloot-
verkoop” en heeft er zo mede voor 
gezorgd dat de bedrijven bezocht 
werden.  Beerens was een pionier die 
luisterde naar de beroepsmatige 
klanten.  Samen werden er vlootplannen 
opgesteld, werkten we leaseproducten 
uit en maakten serviceovereenkomsten. 
Voorheen was een autodealer veeleer 
afwachtend en opereerde voornamelijk 
vanuit de showroom,  maar hij bezocht 
nooit zijn klanten. Het ontstaan van het 
internet en de explosie van de vele con-
sulting- en IT-bedrijven zorgden voor 
een exponentiële groei.   

Vanaf het prille begin heeft de Beerens 
groep steeds naar groei gestreefd. Dit in 
zowel de verdeling van wagens als op 

D e Beerens Groep is ontstaan in 1994 
toen de oprichter en huidig CEO 
Erwin Beerens het failliete autobedrijf

Reeds jaren is de Beerens Groep een gevestigde waarde in onze sector. 
Onder de deskundige en inspirerende leiding van Erwin Beerens en Koen 
Van den Bergh groeide deze onderneming gestaag uit tot een zeer stabiele 
speler. De groep is zeer divers aanwezig in de ‘automobiel’ en dat maakte 
de aandachtige ‘automotive toegewijde’ gedurende al die jaren meer dan 
nieuwsgierig. Toen wij enkele weken terug vernamen dat de groep zijn pijlen 
tevens op de fietsenmarkt richt, kreeg het beeld van totaal aanbieder 
in de wereld van de mobiliteit meer en meer vorm. Wij vonden de tijd dan ook 
meer dan rijp om ons oor even te luisteren te leggen bij, en kennis te maken 
met de visie en de ambities van deze boeiende ‘automotive’ groep. Graag laten 
we Koen Van den Bergh, COO en mede eigenaar van de ‘Beerens Groep’ aan 
het woord over het verleden, heden en de toekomst van de onderneming.

https://youtu.be/eioREr7z490
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De Beerens groep is 100% in handen van 
de 2 familiale aandeelhouders, Erwin 
Beerens en Koen Van den Bergh, die 
tevens neven zijn van elkaar. De directie 
van de Beerens Groep is samengesteld uit 
3 personen. Erwin Beerens is de CEO en  
de drijvende kracht achter de vastgoed-
activiteiten, ikzelf ben COO en organiseer 
en coördineer voornamelijk alle 
operationele taken binnen de groep; ik sta 
aan het hoofd van onze verschillende, 
vooral Automotive gerelateerde, activiteit-
en. Marc Bielen is onze CFO, hij stuurt al 
onze financiële afdelingen en zorgt zo voor 
een correcte financiële rapportering. Hij 
staat eveneens in direct contact met onze 
bancaire relaties en beheert nauwgezet  
alle financiële transacties omtrent het vast-
goed.

Doordat ons directieklein zo klein is, 
kunnen wij zeer snel schakelen en directe 
beslissingen nemen. Wij delen een kantoor 
en hebben dus de mogelijkheid om bijna 
dagelijks onze strategieën en doel-
stellingen te bespreken, waardoor we in 
veel gevallen sneller handelen dan onze 
concurrenten.  Uiteraard worden wij in elke 
individuele activiteit ondersteund  door 
managers die het dagelijks beheer uit-
voeren.  Zij staan rechtstreeks in verbinding 
met ons. 

Reeds vroeg hebben wij beslist om niet al 
onze eieren in één mand te leggen. De 
autodistributie, met zijn klassieke 
concessies, is fragile in zijn bestaan en  
afhankelijk van veel factoren zoals bijvoor-
beeld de soms zware investeringen om één 
of ander merk te vertegenwoordigen. 

Tevens is er ook de onzekerheid van 
productie of afhankelijkheid van 
economische maar ook ecologische 
tendensen.

Hierdoor hebben we naast onze 
concessies gebouwd aan een aanbod van 
“Automotive Services” met Belcar.   Ook het 
uitbouwen van onze tweedehands-
wagenactiviteiten met B2 werd een meer 
dan belangrijke doelstelling. Achter de 
schermen wordt er eveneens veel volume 
verzet aan nieuwe en tweedehandswagens 
in onze trading bedrijven Quadriga en 
B-rent. Deze fungeren als vehikel om 
gunstig wagens aan te kopen voor onze 
tweedehandsactiviteiten. Tegelijkertijd 
bieden zij oplossingen aan verschillende 
constructeurs, leasingbedrijven, fleet-
owners enz. om einde-contractwagens of 
over- stocks in de markt te plaatsen. 

In onze aanpak voor de verkoop van onze 
tweedehandswagens met B2 geloven we 
zeer sterk.  Wij zorgen voor een grote 
diverse voorraad, die wij ondersteunen met  
een doorgedreven online marketing. Een 
geoliede machine die instaat voor een 
vlekkeloze aflevering en service-na-
verkoop draagt zorg voor de rest. Meer en 
meer biedt ons verkoopsapparaat    

Wij zorgen voor een grote diverse 
voorraad aan tweedehands-
wagens, die wij ondersteunen 
met een doorgedreven online 
marketing.

een welkome oplossing voor leasing-
maatschappij en verhuurders om einde- 

contractvoertuigen aan de lokale markt te 
verkopen. Dit zorgt voor een duurzaam 
alternatief voor de bestaande verkoopkan-
alen die voornamelijk gericht zijn op de 
export van de voertuigen naar Oost-Eu-
ropa.

De verdere uitbouw van onze rental 
activiteiten doen we volgens 2 assen. Ener-
zijds bieden wij “Financiële Renting”- 
producten aan met diensten voor  het 
hogere gamma. Veel van onze klanten zijn 
immers bedrijfsleiders die er voor kiezen 
om hun voertuig privé te leasen om op die 
manier verlost te zijn van het ‘voordeel alle 
aard’, wat bij bepaalde voertuigen hoog kan 
oplopen.  Even goed kan men bij ons 
terecht voor een verhuurcontract op lange 
termijn voor medewerkers of handels-
vertegenwoordigers.

Onze allernieuwste ontwikkeling is 
B2-Rent.   Hierbij hebben we een deel van 

onze vloot uitgerust met een 
keyless entry system.   U kan 
deze wagens reserveren met 
een app of via de site.  Indien 
u door ons in het systeem 
aanvaard bent, kunt u de 
wagen met de Smartphone 
openen en starten. De App 
geeft nauwkeurig weer waar 
ons voertuig zich bevindt en 
u kan de wagen 24/7 afhalen 
of inleveren. Het grote 
verschil met de free floating 
systemen die we al kennen, 
is dat na elke uitleenbeurt de 
wagen door onze profession-
als gecheckt, gereinigd, 
gedesinfecteerd en getankt 
worden. De voertuigen 

worden uitgeleverd vanuit 2 vaste standp-
laatsen in Antwerpen-
Noord en -Zuid die gemakkelijk bereikbaar 
zijn met de fiets of het openbaar vervoer. 

De technologie laat toe om de voertuigen 
zowel voor professioneel als privé gebruik 
te reserveren. Hierdoor kunnen onze 
klanten die een mobiliteitsbudget hanteren 
een eigen pool van bedrijfswagens 
beheren.  Het gebruik van deze deel-
wagens is dan ook vrijgesteld van het voor-
deel van alle aard. Hierdoor is het niet 
alleen een economisch interessant concept 
maar tevens ook fiscaal aantrekkelijk. Een 
betere bezetting op de ingehuurde wagens 
heeft uiteraard dan ook weer zijn impact op 
de mobiliteit en de ecologie.

Ons  businessplan bij Beerens is “beter 
doen dan vorig jaar”.   Dit is natuurlijk een 
grapje maar toch niet ver van de waarheid. 
Wij zijn er niet de mensen naar om oever-
loos budgetten op te stellen, of forecast op 
te maken. Dit om de eenvoudige reden dat 
er toch steeds disruptieve factoren de
plannen kunnen doorkruisen. Wij wensen 
ons vizier steeds ruim open te houden voor 
alle mogelijke opportuniteiten en willen dan 
niet gebonden zijn door te veel reken-
sommen.  

Zo  werd enkele weken geleden groot-
handel in fietsen en fietsonderdelen “Van 
der Wal” opgenomen in de Beerens Groep.  
Iedereen weet het, fietsen is gezond.  Maar 
met de komst van de elektrische fiets is er 

naast het recreatieve en sportieve karakter 
ook nog eens het mobiliteitsaspect dat 
speelt. De fiets, en met uitbreiding de 
elektrische fiets, is een volwaardig 

De Beerens groep is 100% in handen van 
de 2 familiale aandeelhouders, Erwin 
Beerens en Koen Van den Bergh, die 
tevens neven zijn van elkaar. De directie 
van de Beerens Groep is samengesteld uit 
3 personen. Erwin Beerens is de CEO en  
de drijvende kracht achter de vastgoed-
activiteiten, ikzelf ben COO en organiseer 
en coördineer voornamelijk alle 
operationele taken binnen de groep; ik sta 
aan het hoofd van onze verschillende, 
vooral Automotive gerelateerde, activiteit-
en. Marc Bielen is onze CFO, hij stuurt al 
onze financiële afdelingen en zorgt zo voor 
een correcte financiële rapportering. Hij 
staat eveneens in direct contact met onze 
bancaire relaties en beheert nauwgezet  
alle financiële transacties omtrent het vast-
goed.

Doordat ons directieklein zo klein is, 
kunnen wij zeer snel schakelen en directe 
beslissingen nemen. Wij delen een kantoor 
en hebben dus de mogelijkheid om bijna 
dagelijks onze strategieën en doel-
stellingen te bespreken, waardoor we in 
veel gevallen sneller handelen dan onze 
concurrenten.  Uiteraard worden wij in elke 
individuele activiteit ondersteund  door 
managers die het dagelijks beheer uit-
voeren.  Zij staan rechtstreeks in verbinding 
met ons. 

Reeds vroeg hebben wij beslist om niet al 
onze eieren in één mand te leggen. De 
autodistributie, met zijn klassieke 
concessies, is fragile in zijn bestaan en  
afhankelijk van veel factoren zoals bijvoor-
beeld de soms zware investeringen om één 
of ander merk te vertegenwoordigen. 

Tevens is er ook de onzekerheid van 
productie of afhankelijkheid van 
economische maar ook ecologische 
tendensen.

Hierdoor hebben we naast onze 
concessies gebouwd aan een aanbod van 
“Automotive Services” met Belcar.   Ook het 
uitbouwen van onze tweedehands-
wagenactiviteiten met B2 werd een meer 
dan belangrijke doelstelling. Achter de 
schermen wordt er eveneens veel volume 
verzet aan nieuwe en tweedehandswagens 
in onze trading bedrijven Quadriga en 
B-rent. Deze fungeren als vehikel om 
gunstig wagens aan te kopen voor onze 
tweedehandsactiviteiten. Tegelijkertijd 
bieden zij oplossingen aan verschillende 
constructeurs, leasingbedrijven, fleet-
owners enz. om einde-contractwagens of 
over- stocks in de markt te plaatsen. 

In onze aanpak voor de verkoop van onze 
tweedehandswagens met B2 geloven we 
zeer sterk.  Wij zorgen voor een grote 
diverse voorraad, die wij ondersteunen met  
een doorgedreven online marketing. Een 
geoliede machine die instaat voor een 
vlekkeloze aflevering en service-na-
verkoop draagt zorg voor de rest. Meer en 
meer biedt ons verkoopsapparaat    
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een welkome oplossing voor leasing-
maatschappij en verhuurders om einde- 

contractvoertuigen aan de lokale markt te 
verkopen. Dit zorgt voor een duurzaam 
alternatief voor de bestaande verkoopkan-
alen die voornamelijk gericht zijn op de 
export van de voertuigen naar Oost-Eu-
ropa.

De verdere uitbouw van onze rental 
activiteiten doen we volgens 2 assen. Ener-
zijds bieden wij “Financiële Renting”- 
producten aan met diensten voor  het 
hogere gamma. Veel van onze klanten zijn 
immers bedrijfsleiders die er voor kiezen 
om hun voertuig privé te leasen om op die 
manier verlost te zijn van het ‘voordeel alle 
aard’, wat bij bepaalde voertuigen hoog kan 
oplopen.  Even goed kan men bij ons 
terecht voor een verhuurcontract op lange 
termijn voor medewerkers of handels-
vertegenwoordigers.

Onze allernieuwste ontwikkeling is 
B2-Rent.   Hierbij hebben we een deel van 

Ons businessplan bij Beerens is 
“beter doen dan vorig jaar”.

De fiets, en met uitbreiding de 
elektrische fiets, is een vol-
waardig alternatief of aanvulling 
voor onze dagelijkse mobiliteit.

onze vloot uitgerust met een 
keyless entry system.   U kan 
deze wagens reserveren met 
een app of via de site.  Indien 
u door ons in het systeem 
aanvaard bent, kunt u de 
wagen met de Smartphone 
openen en starten. De App 
geeft nauwkeurig weer waar 
ons voertuig zich bevindt en 
u kan de wagen 24/7 afhalen 
of inleveren. Het grote 
verschil met de free floating 
systemen die we al kennen, 
is dat na elke uitleenbeurt de 
wagen door onze profession-
als gecheckt, gereinigd, 
gedesinfecteerd en getankt 
worden. De voertuigen 

worden uitgeleverd vanuit 2 vaste standp-
laatsen in Antwerpen-
Noord en -Zuid die gemakkelijk bereikbaar 
zijn met de fiets of het openbaar vervoer. 

De technologie laat toe om de voertuigen 
zowel voor professioneel als privé gebruik 
te reserveren. Hierdoor kunnen onze 
klanten die een mobiliteitsbudget hanteren 
een eigen pool van bedrijfswagens 
beheren.  Het gebruik van deze deel-
wagens is dan ook vrijgesteld van het voor-
deel van alle aard. Hierdoor is het niet 
alleen een economisch interessant concept 
maar tevens ook fiscaal aantrekkelijk. Een 
betere bezetting op de ingehuurde wagens 
heeft uiteraard dan ook weer zijn impact op 
de mobiliteit en de ecologie.
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doen dan vorig jaar”.   Dit is natuurlijk een 
grapje maar toch niet ver van de waarheid. 
Wij zijn er niet de mensen naar om oever-
loos budgetten op te stellen, of forecast op 
te maken. Dit om de eenvoudige reden dat 
er toch steeds disruptieve factoren de
plannen kunnen doorkruisen. Wij wensen 
ons vizier steeds ruim open te houden voor 
alle mogelijke opportuniteiten en willen dan 
niet gebonden zijn door te veel reken-
sommen.  

Zo  werd enkele weken geleden groot-
handel in fietsen en fietsonderdelen “Van 
der Wal” opgenomen in de Beerens Groep.  
Iedereen weet het, fietsen is gezond.  Maar 
met de komst van de elektrische fiets is er 

naast het recreatieve en sportieve karakter 
ook nog eens het mobiliteitsaspect dat 
speelt. De fiets, en met uitbreiding de 
elektrische fiets, is een volwaardig 
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alternatief of aanvulling voor onze 
dagelijkse mobiliteit. Combineer dit dan 
nog eens met de fiscale voordelen en de 
rechtstreekse bijdrage tot een beter klimaat 
en minder files en men hoeft niet te 
twijfelen om 200% in te zetten op deze 
sector die zich volledig aan het her-
uitvinden is. De fietssector evolueert naar 
een volwassen markt met tal van neven-
producten zoals leasing, bedrijfsfiets-
plannen, verzekeringen, tweedehandsver-
koop enz.

Beerens heeft veel ervaring met deze 
aanpak en wij geloven dat onze kennis kan 
bijdragen tot een betere ondersteuning van 
onze klanten, zijnde de fietswinkels, door 
verdere digitalisering, online marketing en 
een ruim aanbod van zowel fietsen als 
financiële- en verzekeringsproducten. 
Onze ambitie op korte termijn is de uit-
breiding van ons gamma voor de 
kwalitatieve en professionele fiets-
handelaar met een gestroomlijnd logistiek 
proces achter de schermen. 

Begin oktober organiseren we “Dealer 

Days” om ons gamma voor te stellen aan 
onze dealers. Wellicht zullen ook onze 
fleetklanten en  leasingpartners een kijkje 
kunnen komen nemen om onze producten 
te ontdekken.  We spreiden het event over 
verschillende dagen om onze bezoekers 
individueel en met de nodige COVID-19 
beschermingsmaatregelen te kunnen 
ontvangen. 

De Beerens groep is een “No Nonsense” 
organisatie. Gezonde economische 
principes zijn heilig omdat een rendabel 
bedrijf de enige garantie is voor de 
toekomst. Uiteraard gaat dit hand in hand 
met klantgerichtheid. Een ontevreden klant 
zal immers niet blijven. Wij streven ernaar 
om onze klanten te binden voor alles wat 
we aanbieden. Zo kan het maar even dat 

Door goed te luisteren naar de 
behoeftes weten wij altijd waar 
wij van aanvullend belang 
kunnen zijn.

Van onze mensen verwachten wij evidente 
zaken zoals klantvriendelijkheid, beleefd-
heid, orde, geen verspilzucht en een 
gezonde werkethiek. Wij zijn ervan over-
tuigd dat een aangename werksfeer er één 
is waar hard gewerkt wordt. Wie hard werkt, 
mag van ons ook hard genieten. Daarom 
gunnen we onze medewerkers ook hun 
momenten van rust en ontspanning met 
hun gezin. Zoals iedereen hebben we 
tijdens  de lockdown gemerkt dat ook wij 
flexibel moeten zijn en andere vormen van 
de dagindeling moeten kunnen bekijken 
zoals home office of glijdende werkuren. 
Gezien de aard van onze activiteit is dit 
natuurlijk niet voor iedereen mogelijk en is 
er in de meeste gevallen toch een fysieke 
aanwezigheid vereist.

Maar wie heeft er een glazen bol? In het 
begin van de corona crisis hebben we veel 
schrik gehad. Wij zaten met grote voorra-
den en er waren geen klanten, al onze 
garages en koetswerkbedrijven moesten 
sluiten. De banken, onze huurders en onze 
leveranciers schoten in een kramp. 
Gaandeweg hebben we echter gemerkt dat 
het juist onze diversificatie was die ons 
geen windeieren heeft gelegd.

Met Belcar hadden we immers lange 
termijncontracten die verder liepen en door 
het stilvallen van de verkoop hebben we 
nooit zoveel voertuigen gestockeerd voor 
derde partijen. Onze grote voorraad bleek 
een geschenk.  Omdat  de fabrikanten 
minder produceren, zijn de consumenten 
uit onze voorraad nieuwe en tweedehands-
wagens beginnen kopen. 

Wij zien de markt van de nieuwe voertuigen 
de komende jaren veranderen naar een 
minder volume-gedreven markt. We 
merken dat de fabrikanten nu meer 
focussen op rendabiliteit dan op aantallen. 
Hopelijk kunnen wij mee profiteren van 
deze aanpak, al merken we vandaag vooral 
een tekort aan leveringen, wat toch voor 
wat frustraties zorgt.

we een totale mobiliteitsoplossing 
aanbieden aan onze klanten om de 
eenvoudige reden dat wij alles in eigen huis 
hebben. Wij zorgen voor één aanspreek-
punt voor al onze diensten. Alles begint met 
een goed gesprek. Door goed te luisteren 
naar de behoeftes weten wij altijd waar wij 
van aanvullend belang kunnen zijn. Voor de 
professionele klanten leveren wij meestal 
maatwerk. 

Onze medewerkers zijn eerder werkers en 
doeners. Wij houden minder van dromers 
en theoretici. Wij zijn zeer eenvoudig 
bereikbaar voor zowel onze medewerkers 
als onze klanten en leveranciers. Deze 
directe aanpak werkt stimulerend. We 
zeggen vaak, “bij ons weet je waar je staat”, 
en dat geldt net zo goed voor onze medew-
erkers als voor onze zakenrelaties. Wij 
kunnen het dan ook sterk appreciëren dat 
onze mensen initiatieven nemen. Wie niets 
doet kan niets fout doen, maar daar alleen 
komen we als bedrijf niet mee vooruit. 
Daarom staan we in permanent contant en 
overleg; zo kunnen wij snel beslissen in 
een steeds veranderlijke markt.
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Van onze mensen verwachten wij evidente 
zaken zoals klantvriendelijkheid, beleefd-
heid, orde, geen verspilzucht en een 
gezonde werkethiek. Wij zijn ervan over-
tuigd dat een aangename werksfeer er één 
is waar hard gewerkt wordt. Wie hard werkt, 
mag van ons ook hard genieten. Daarom 
gunnen we onze medewerkers ook hun 
momenten van rust en ontspanning met 
hun gezin. Zoals iedereen hebben we 
tijdens  de lockdown gemerkt dat ook wij 
flexibel moeten zijn en andere vormen van 
de dagindeling moeten kunnen bekijken 
zoals home office of glijdende werkuren. 
Gezien de aard van onze activiteit is dit 
natuurlijk niet voor iedereen mogelijk en is 
er in de meeste gevallen toch een fysieke 
aanwezigheid vereist.

Maar wie heeft er een glazen bol? In het 
begin van de corona crisis hebben we veel 
schrik gehad. Wij zaten met grote voorra-
den en er waren geen klanten, al onze 
garages en koetswerkbedrijven moesten 
sluiten. De banken, onze huurders en onze 
leveranciers schoten in een kramp. 
Gaandeweg hebben we echter gemerkt dat 
het juist onze diversificatie was die ons 
geen windeieren heeft gelegd.

Met Belcar hadden we immers lange 
termijncontracten die verder liepen en door 
het stilvallen van de verkoop hebben we 
nooit zoveel voertuigen gestockeerd voor 
derde partijen. Onze grote voorraad bleek 
een geschenk.  Omdat  de fabrikanten 
minder produceren, zijn de consumenten 
uit onze voorraad nieuwe en tweedehands-
wagens beginnen kopen. 

Wij zien de markt van de nieuwe voertuigen 
de komende jaren veranderen naar een 
minder volume-gedreven markt. We 
merken dat de fabrikanten nu meer 
focussen op rendabiliteit dan op aantallen. 
Hopelijk kunnen wij mee profiteren van 
deze aanpak, al merken we vandaag vooral 
een tekort aan leveringen, wat toch voor 
wat frustraties zorgt.

we een totale mobiliteitsoplossing 
aanbieden aan onze klanten om de 
eenvoudige reden dat wij alles in eigen huis 
hebben. Wij zorgen voor één aanspreek-
punt voor al onze diensten. Alles begint met 
een goed gesprek. Door goed te luisteren 
naar de behoeftes weten wij altijd waar wij 
van aanvullend belang kunnen zijn. Voor de 
professionele klanten leveren wij meestal 
maatwerk. 

Onze medewerkers zijn eerder werkers en 
doeners. Wij houden minder van dromers 
en theoretici. Wij zijn zeer eenvoudig 
bereikbaar voor zowel onze medewerkers 
als onze klanten en leveranciers. Deze 
directe aanpak werkt stimulerend. We 
zeggen vaak, “bij ons weet je waar je staat”, 
en dat geldt net zo goed voor onze medew-
erkers als voor onze zakenrelaties. Wij 
kunnen het dan ook sterk appreciëren dat 
onze mensen initiatieven nemen. Wie niets 
doet kan niets fout doen, maar daar alleen 
komen we als bedrijf niet mee vooruit. 
Daarom staan we in permanent contant en 
overleg; zo kunnen wij snel beslissen in 
een steeds veranderlijke markt.
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WAT DE TOEKOMST 
ZAL BRENGEN

Post-corona zetten wij vooral in op de 
verdere uitbouw van onze tweewieler 
activiteiten. Maar eveneens staat een aan-
zienlijk project in de steigers in Antwerpen. 
Wij hebben begin dit jaar de oude fabrieken 
van General Motors gekocht op de 
Noorderlaan. Hier beschikken we over een 
unieke locatie waar Retail activiteiten 
gecombineerd kunnen worden met 
logistieke en werkplaatsactiviteiten.

Met een stockage mogelijkheid van meer 
dan 3500 wagens, carwash, koetswerk- en 
refurbishment center, technische werk-
plaatsen en fotostudio’s, zullen we grote 
volumes kunnen verwerken voor 
fabrikanten en leasingmaatschappijen. 
Gedurende of aansluitend kunnen de 
wagens aangeboden worden in een Retail 
omgeving en een tweede leven krijgen. Ze 
kunnen verkocht worden als tweedehands-
wagen of terug ingezet worden in de 
leasevloot. Bovendien kunnen wij voer-
tuigen die online verkocht of via een private 
lease actie verhuurd worden, ge-
centraliseerd klaarmaken, professioneel 
uitleveren en de inruilwagens innemen.

Gaat de wagen niet naar een eindklant? 
Dan komen onze “traders” in actie om een 
handelaar te vinden binnen of buiten 
Europa, of wij bieden de wagens aan op 
internationale veilingen. Op die manier is 
onze klant steeds zeker van de beste rest-
waarde van zijn vloot of producten.

Kortom, wij zien de toekomst positief 
aangezien wij ervan overtuigd zijn dat ook 
moeilijke tijden opportuniteiten creëren.  
Wij zijn een financieel gezonde groep en zo 
kunnen we ons handhaven en toekomst-
gerichte posities innemen...

Bedankt, Koen!
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Sinds enkele jaren is het ook voor ieder privé-persoon mogelijk een 
wagen te leasen volgens de gebruiken, rechten en verplichtingen van 
de reeds tientallen jaren gekende ‘Operationele Leasing” voor 
bedrijven. De sectorverenigingen zijnde “Beroepsvereniging van het 
Krediet” en RENTA hebben in oktober van vorig jaar een duidelijke 
“Gedragscode Private Leasing” opgesteld en daarmee het pad 
geëffend om deze vrij recente vorm van financiering voor het privé 
gebruik van een voertuig, gestructureerd vorm te geven. Private 
Lease was in eerste instantie een product dat gecommercialiseerd 
werd door de merk gebonden Lease maatschappijen. In een tweede 
stadium sprongen de grote lange termijn verhuurders op de trein. 
Vandaag is er Justlease een merk-onafhankelijke en dealer onafhan-
kelijke private lease partner die samen met Terberg 

Business Mobility uit de Nederlandse Terberg Group is ontstaan.
  

Over de geschiedenis, het heden en de toekomst van Private Lease 
laten wij met genoegen het woord aan Erwin Coesens, 

General Manager van Terberg Leasing Justlease Belgium.

ERWIN COESENS / JUSTLEASE
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Private–Lease is een 
formule waarbij particulier-
en voor een langere 
periode een auto kunnen 
huren voor een bepaalde 
duur (minimum 24 
maanden) met een vast 
aantal kilometers. De 
huurder verbindt er zich 
toe een vaste 
maandelijkse huur te 
betalen waarbij een reeks 
diensten inbegrepen zijn, 
deze maandelijkse 
betaling is de enige ver-
plichting van de particulier, 
na afloop van het contract 
blijft de wagen, met al de 
nazorg, eigendom van de 
leasemaatschappij. 

De  contractuele diensten 
zijn, verzekeringen, onder-
houd en herstellingen, 
banden, 24/7 bijstand, BIV 
en verkeersbelasting.  De 
privé persoon wordt als 
klant aanvaard door de 
maatschappij na een 
kredietonderzoek dat 
volledig vergelijkbaar is 
met wat we doen bij een 
normaal krediet.  Dus het 
parool dat een “verbrande” 
klant die geen financiering 
krijgt dan maar “moet 
leasen” is onwaar want 
een weigering voor een 
kredietverlening betekent 
automatisch ook een af-
wijzing voor een leasing.
  
Private–Lease is ontstaan 
als een echte prijsbreker. 
In de begin dagen werden 
er wagens voorgesteld aan 
te gekke voorwaarden. 
Echt “an offer you can’t 
refuse”. Bij de eerste 
lanceringen van Private- 
Lease werd er  één voer-
tuig voor één prijs aan-

geboden, met alle latere 
remarketing risico’s van 
dien. Ondertussen is er 
een divers aanbod van 
merken en modellen dat 
zijn weg gevonden heeft 
naar de Private-Lease 
markt.  
 
Private-Lease heeft het 
grote voordeel dat je voor 
een vaste maandprijs met 
alle mogelijke kosten en 
diensten inbegrepen 
(behalve verbruik en 
boetes), met je voertuig 
kan rondkarren.  Je moet 
geen grote sommen van je 
privégelden vrijmaken om 

in je particulier vervoer te 
kunnen voorzien.  Dit is in 
een crisisperiode zoals we 
die kennen door Covid-19 
een zeer belangrijke USP 
van het product.  Tevens is 
in het kader van de 
veranderende gewoontes, 
de klant nog wel de 
gebruiker van de wagen 
maar niet meer de 
economische eigenaar.  In 
Nederland is de deel-
wagenmarkt reeds op-
genomen in onze Just-
lease aanbiedingen, voor 
België is dit verhaal nog 
even toekomst muziek. 
 
Het grote consumenten 
voordeel is dat onze klant 
bij interesse in een wagen 
een volledige digitale voor-
stelling van product, 
prijzen, voorwaarden, en 
contract kan krijgen.  Alle 
communicatie verloopt 
on-line, aangevuld met 

telefonische onder-
steuning. Hij kan vanuit zijn 
zetel zich informeren, be-
oordelen, vergelijken en 
bestellen.   Daarenboven 
hebben zij een product 
zonder verrassingen.  De 
omvang van de huidige 
markt private lease voer-
tuigen is niet dadelijk 
bekend.  Zelf heeft 
Justlease over  de Benelux 
ongeveer 30000 voer-
tuigen in portefeuille.  
Justlease is in Nederland 
marktleider, echter de 
marktpositie in België is 
enigszins onduidelijk 
omdat er veel grote 
leasebedrijven zijn die hun 
Private Lease cijfers mee 
opnemen in de algemene 
inschrijvingen.  De vooruit-
zichten voor onze markt 
zijn meer dan rooskleurig 
de grote groei komt nog, 
wij staan met onze sector 
pas in de kinderschoenen.

Tijdens de algemene 
“Lockdown” zijn wij continu 
blijven verkopen.  Wij 
hadden enkele zeer markt-
gerichte aanbiedingen 
voor stockwagens die wij 
dan ook nog eens veilig 
wisten te leveren.  Dit in 
combinatie met het 
integraal digitaal koop 
proces zorgde ervoor dat 
de klant zich zeer comfort-
abel voelde in zijn be-
slissing om met Justlease 
als partner in zee te gaan.  
Tijdens deze periode is de 
toegevoegde waarde van 
Private Lease als product 
duidelijk geworden. Wij 
bieden een volwaardig 
aankoop alternatief aan 
voor de traditionele auto-
mobiel markt zonder deze 
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tuit te sluiten, waardoor we 
ook voor de automotive 
handel van weleer een 
meerwaarde kunnen be-
tekenen.  Door ons digitale 
proces ontzorgen wij de 
klant en de leverancier en 
laten hen in hun comfort-
zone meewerken aan de 
deal.
 
De medewerkers die wij 
graag begroeten in ons 
bedrijf zijn profielen met 
commerciële of opera-
tionele achtergrond die 
sterk zijn in het  digitaal 
proces en die niet schuw 
zijn van administratie en 
financiën. Een technische 
basis of interesse kan een 
meerwaarde zijn.  Als zij 
dan nog ondernemend van 
aard zijn en autonoom en 
snel beslissingen kunnen 
nemen binnen onze 
procedures en in het wel-
zijn van het dossier en de 
klant dan zijn we heel ver.  
Natuurlijk moeten zij bij 
machte zijn hun skills te 
etaleren via alle mogelijke 
digitale kanalen die wij 
aanwenden om onze 
activiteiten te ontplooien.  

Als organisatie vergeten 
wij natuurlijk niet dat wij 
onze “leads” en “prospect-
en” bereiken door het 
gebruik van alle heden-
daagse communicatie-
middelen.  In die optiek zijn 
wij de vooruitziende 
krachten van de 
e-marketeers dankbaar 
omdat zij Justlease Pro 
actief op de kaart zetten. 
 
In samenspraak met “Test 
Aankoop” hebben wij onze 
contracten en voor-
waarden onderworpen aan 
een strakke en diepgaande 
analyse in het kader van 
de optimale klanten-
bescherming.  Wij zijn dan 
ook zeer tevreden en 
apetrots te mogen aankon-
digen dat vanaf heden de 
overeenkomsten die wij 
afsluiten “Test-Aankoop 
approved”  zijn. Dit 
concretiseert zich in een 
specifieke actie die u hier 
kan raadplegen

Bedankt Erwin, voor 
deze uiteenzetting.

Na zijn economische studie 
komt Erwin in de banksector 
terecht.  Binnen het toen)
malige BBL (nu ING) werd hij na 
enkele jaren benoemd tot 
één van de jongste kantoor-
directeurs van het land.  Na 
enige tijd wordt hij door de BBL 
directie uitgenodigd om aan de 
slag te gaan binnen de Centrale 
Diensten van de bank. Binnen 
de directie vervult Erwin 
verschillende functies in de 
marketingdienst van de bank en 
richt hij oa. het call–center op. 
Rond de eeuwwisseling komt hij 
in contact met de toenmalige 
CEO van Locabel, die hem over-
haalt om verbindingsmanager te 
worden tussen de Bank BBL en 
hun Leasepoot Locabel.  Het is 
op dat moment dat Erwin een 
eerste maal in contact komt met 
de Automotive sector,  tot op de 
dag van vandaag een beslissing 
die hij blijft omarmen.  De 
dynamiek die “den auto-
mobiel” als sector etaleert past 
perfect bij Erwin zijn karakter.  In 
2004 richt Erwin voor de 
Nederlandse moeder-
maatschappij Direct Lease 
België, op.  Na negen jaar 
verlaat hij dat schip en wordt  hij 
Country Manager bij Autorola 
Belux een rol die hij vijf jaren 
vervulde. Vorig jaar is zijn vorige 
CEO van DL hem komen opzoe-
ken voor zijn huidige functie van 
General Manager bij Justlease 
Belgium.

 
ERWIN 
COES-
ENS
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https://youtu.be/Aw-jEVVvOp8
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Met de groei van de markt der professionele 
wagengebruikers en het ontstaan van alsmaar 
grotere   vloten ontstond de vraag naar 
onafhankelijke bijstand voor de aankoop en het 
beheer van het wagenpark.  Zo werd eind jaren 
’90 Dragintra opgericht als adviesverstrekker.  
Ondertussen groeide de onderneming uit tot 
een globale dienstverlener aan de fleetmarkt en 
is het tevens onze absolute marktleider op dit 
domein. Wij laten zeer graag Bart de Hoog, CEO 
en oprichter van Dragintra, aan het woord over 
de geschiedenis, het heden en de toekomst 
van zijn onderneming en over hoe het is om 

medewerker te zijn in deze groeiende sector.

BART DE HOOG
CEO EN OPRICHTER

DRAGINTRA

B art de Hoog is de jongste telg van een gezin 
met drie kinderen, zoon van een ondernemer 
actief in de verpakkingsindustrie. Na zijn 

studie Marketing in Antwerpen is hij zijn automotive 
carrière gestart in de leasingsector bij Top Lease in 
Antwerpen. Na 10 jaar begon het ondernemers-
bloed te kriebelen en heeft hij afscheid genomen 
van het ‘corporate keurslijf’. De zin in het onder-
nemen, de creativiteit inzake dienstverlening en 
bijhorende uitdagingen, zijn een belangrijke 
drijfveer in zijn leven.
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Zo werd Dragintra opge-
start in 1999 met als kern-
activiteit aankoop-
begeleiding in de auto-
motive sector. De 
voornaamste aankoop-
strategie was destijds 
gebaseerd op Single 
Source supplier en daar 
zag Bart de Hoog een 
opportuniteit door de wet 
van de economie toe te 
passen: stimulans van 
vraag en aanbod. Met 
andere woorden de 
transitie begeleiden naar 
Multi Source supplier en 
overstappen naar een 
breder keuzeplatform 
inzake automotive leveran-
ciers. De economische 
meerwaarde vertaalt zich 
in kostreductie en 

efficiëntieverhoging in 
dienstverlening. 

Door bedrijven te 
adviseren met aankoop-
advies, ontstond al snel de 
vraag om ook het beheer 
uit te voeren van het 
wagenpark. Het beheer 
van de operationele 
processen werd toege-
voegd aan het diensten-
pallet van Dragintra. Na 5 
jaar intensieve groei, werd 
beslist om de uitbreiding 
van Dragintra mogelijk te 
maken door in te zetten op 
de inhouse ontwikkeling 
van een fleetmanagement 
software, Fleet Pack 
genaamd. Een risicovolle 
stap in het onbekende met 

als gevolg een eerste 
uitbreiding van het 
personeel. Een schot in de 
roos, want 3 jaar later wint 
Dragintra als eerste de Fleet 
innovation Award met Fleet-
Pack. Een geavanceerd 
webbased platform dat 
processen en communicatie 
in het fleetmanagement 
weet te combineren en dat 
vandaag in staat is om alle 
mobiliteitsvormen te be-
heren met een 
mobiliteitsconfigurator. Dit 
systeem, de back bone van 
Dragintra, wordt onder-
tussen in 23 landen 
gebruikt, managet meer dan 
55.000 voertuigen met 
onder meer fietsen en 
vervoersabonnementen en 
wordt door meer dan 100 

corporate bedrijven 
gebruikt. Ondertussen is 
Dragintra uitgegroeid tot 
een internationale speler 
met 74 mensen op de pay-
roll in 7 eigen Europese 
vestigingen. Samen met 
strategische partner Van 
Ameyde wil Dragintra 
uitgroeien tot de Europese 
top van fleet en mobility 
management.   Dragintra is 
als enige speler in staat om 
een waaier van 
diensten voor de fleetown-
er aan te bieden. In 2014 
heeft Dragintra haar con-
current Fleetexpert overge-
nomen en werd dit bedrijf 
omgevormd tot de-
tachering van multi-inzet-
bare fleetmanagers voor 
zowel fleetowners als 
leasemaatschappijen. Met 
deze additionele dienst 
beschikt Dragintra over 
oplossingen inzake 
outsourcing van fleet-en 
mobilitymanagement, fleet-
management software, 
interim fleetmanagers, 
consultancy en opleidingen 
voor fleetmanagers.  Hier-
door is Dragintra uitge-
groeid tot marktleider in 
België.

Dragintra is gegroeid tot 
het bedrijf dat het nu is 
door in te zetten op 
innovatieve oplossingen 
voor haar klanten. Dit, in 
combinatie met een zeer 
gespecialiseerd service-
minded team, zorgt voor 
het succes van vandaag. 
Uiteindelijk is service 
“people business”. 

Dragintra zet sterk in op de 

juiste mensen met de 
juiste tools op het juiste 
moment. 

Onze toekomst zal voor 
een groot gedeelte 
toegespitst blijven op 
wagenparkbeheer. Alleen 
de alternatieve mobiliteits-
vormen zullen de 
differentiator worden voor 
het personeelsbeleid bij de 
bedrijven. Dragintra maakt 
zich sterk dat ook in het 
beheer van de totale 
mobiliteit de vraag naar 
ontzorging zal blijven 
groeien, gezien de 
complexiteit van het 
beheer van de bestaande 
en nieuwe mobiliteits-
vormen. Onze budgetten 
voor de ontwikkeling van 
FleetPack naar een meer 
allround mobiliteitsbeheer, 
zijn substantieel verhoogd 
voor de komende jaren. De 
mobiliteitsproducten zijn 
er. Nu nog zorgen dat ze 
verstandig, efficiënt en 
economisch gebruikt 
worden.

Gezien de groeiende 
complexiteit van 
mobiliteitsvormen, volstaat 
een generalistische aan-
pak niet meer om 
antwoord te geven op de 
steeds sneller wijzigende 
vraag van de markt. 
Daarom heeft Dragintra 
reeds 6 jaar geleden 
gekozen om ge-
specialiseerde kennisaf-
delingen op te zetten met 
speciaal opgeleide 
mensen. Zo telt Dragintra 
7 afdelingen: de Customer 
Relations afdeling die in-

staat voor de dag-
dagelijkse operationele be-
geleiding van de bestuur-
ders; de afdeling Order 
Desk die mensen dagelijks 
begeleidt in de keuze van 
wagens en mobiliteit;  de 
afdeling Cost Control die 
leveranciers management 
uitvoert; de afdeling 
accountmanagement die de 
klanten begeleidt in het 
strategisch advies en de 
consultancy afdeling die 
besparings-of verbeterings-
projecten uitwerkt voor de 
klanten.  Buiten het out-
sourcingsteam zijn er nog 
de gespecialiseerde fleet-
managers van Fleetexpert 
die ad hoc kunnen worden 
ingezet bij klanten die een 
acute vraag hebben voor 
ondersteuning. En als 
laatste de afdeling Licentie 
die klanten helpt met 
implementatie van de soft-
ware FleetPack. We kunnen 
stellen dat Dragintra veel tijd 
besteedt aan het juiste 
profiel op de juiste plaats!

Wat alle medewerkers van 
Dragintra en Fleetexpert 
kenmerkt, is hun bereid-
willigheid om mensen te 
helpen met kennis van 
zaken. Dat is over alle afde-
lingen heen de 
grootste troef van onze 
waardevolle medewerkers. 
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overstappen naar een 
breder keuzeplatform 
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meerwaarde vertaalt zich 
in kostreductie en 
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strategische partner Van 
Ameyde wil Dragintra 
uitgroeien tot de Europese 
top van fleet en mobility 
management.   Dragintra is 
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innovatieve oplossingen 
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combinatie met een zeer 
gespecialiseerd service-
minded team, zorgt voor 
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vormen zullen de 
differentiator worden voor 
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complexiteit van het 
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voor de ontwikkeling van 
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zijn substantieel verhoogd 
voor de komende jaren. De 
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er. Nu nog zorgen dat ze 
verstandig, efficiënt en 
economisch gebruikt 
worden.

Gezien de groeiende 
complexiteit van 
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pak niet meer om 
antwoord te geven op de 
steeds sneller wijzigende 
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Daarom heeft Dragintra 
reeds 6 jaar geleden 
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specialiseerde kennisaf-
delingen op te zetten met 
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geleiding van de bestuur-
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begeleidt in de keuze van 
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accountmanagement die de 
klanten begeleidt in het 
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sourcingsteam zijn er nog 
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managers van Fleetexpert 
die ad hoc kunnen worden 
ingezet bij klanten die een 
acute vraag hebben voor 
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laatste de afdeling Licentie 
die klanten helpt met 
implementatie van de soft-
ware FleetPack. We kunnen 
stellen dat Dragintra veel tijd 
besteedt aan het juiste 
profiel op de juiste plaats!

Wat alle medewerkers van 
Dragintra en Fleetexpert 
kenmerkt, is hun bereid-
willigheid om mensen te 
helpen met kennis van 
zaken. Dat is over alle afde-
lingen heen de 
grootste troef van onze 
waardevolle medewerkers. 
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Dragintra zet sterk in 
op de juiste mensen 
met de juiste tools op 
het juiste moment.

https://youtu.be/x7SXWE29tdI
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Binnen elke afdeling zijn er 
coaches aangesteld om de 
permanente vorming van 
collega’s te garanderen. 
Tevens worden er heel het 
jaar door externe training-
en aangeboden om onze  
mensen  vaardigheden bij 
te brengen die hen in staat 
stellen nog meer te 
excelleren in hun job.
  
Gezien de jaarlijkse groei 
van 20% bij Dragintra, zijn 
er kansen genoeg om nog 
meer in te zetten op 
specialisatie in de dienst-
verlening. Hierdoor kunnen 
mensen niet alleen intern 
doorgroeien naar andere 
functies, maar kunnen 
specialisaties ook ingezet 
worden bij de zuster-
bedrijven in het buitenland.  

Dragintra is dus in staat 
om haar mensen Euro-
pese groeimogelijkheden 
aan te bieden indien zij dat 
wensen. 

Historisch gezien is de 
mensheid zeer gesteld op 
haar mobiliteit, zowel uit 
persoonlijk als financieel 
standpunt. En ondanks de 
mogelijkheden die zijn 

ontstaan door het verplicht 
thuiswerken, geloven wij bij 
Dragintra dat de 
mobiliteit die we vandaag 
kennen, niet zodanig veel 
zal veranderen. Door de 
Covid-19 periode zien we 
weer een shift van openbaar 
transport naar 
individueel transport. De 
frequentie van de mobiliteit 
én de vormen zullen een 
aanpassing kennen. Maar 
de mobiliteit zal blijven 
bestaan en verder toe-
nemen in complexiteit. Dus 
weer een opportuniteit voor 
onze sector!

Bedankt, Bart!

Gezien de jaarlijkse 
groei van 20% bij 
Dragintra, zijn er 
kansen genoeg om 
nog meer in te zetten 
op specialisatie in de 
dienstverlening. WE MAKE YOUR 

COMMUNICATION 
COME ALIVE.

https://boelet.be/?utm_source=CarCareer%20Magazine&utm_medium=CarCareer&utm_campaign=CarCareer%20Verkeer&fbclid=IwAR2YtnovRAVb4qj9ZnyEBJifiiJM4PTC3XmoY5qupRSL3I4-6SGcIzMMh60
https://youtu.be/iv_I4klnHCA
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M E R C E D E S  
B E N Z  
A M  6 3  G T  
T E C H N I S C H E  
F I C H E

— Carrosserie 2-deurs, coupé
— Transmissie 7 v., automaat zitplaatsen 2
— Segment: sport
— Introductie: oktober 2014

AANDRIJVING
— Aandrijving: achteraandrijvingssysteem
— Max. vermogen 375 kW (510 pk) totaal
      max. koppel 650 Nm

MOTOR
— Cilinders: 8, in V-vorm

— Kleppen per cilinder: 4
— Cilinderinhoud: 3982 cc
— Boring x slag: 83,0 x 92,0 mm
— Compressieverhouding: 10,5 : 1
— Max. vermogen: 375 kW (510 pk) 6250        
     tpm
— Max. koppel: 650 Nm 1750 tpm
— Brandstofsysteem: directe inspuiting
— Klepbediening: ohc
— Bi-turbo
— Katalysator geregeldbrandstoftank 75 l

PRESTATIES
— Topsnelheid: 310 km/u
— Acceleratie 0-100 km/u: 3,8s

VERBRUIK (NEDC)
— Verbruik binnen beb. kom 12,2 l / 100 km:  
     1 op 8,2
— Verbruik binnen beb. kom 7,8 l / 100 km:   
     1 op 12,8
— Verbruik gecombineerd 9,4 l / 100 km: 1          
     op 10,6
— CO2-uitstoot: 219 g/km

ONDERSTEL
— Wielophanging vooronafh., dubb.dr.
— Wielophanging achteronafh., dubb.dr.
— Vering: voorschroefveren & achter-

     schroefveren
— Vering: voorschroefveren & achterschroefveren
— Stabilisator voor en achter: ja
— Remmen voorgev. schijven, 390 mm
— Remmen achtergev. schijven, 360 mm
— Bandenmaat voor: 265/35R19
— Bandenmaat achter: 295/30R20
— Draaicirkel: 12,2 m

TRANSMISSIE
— Overbrenging 1e3,40:1
— Overbrenging 2e2, 19:1
— Overbrenging 3e1, 63:1
— Overbrenging 4e1, 29:1
— Overbrenging 5e1, 03:1
— Overbrenging 6e0, 84:1
— Overbrenging 7e0, 63:1
— Overbrenging achteruit 2, 79:1

BEAST OF THE GREEN HELL: MERCEDES-
AMG GT R & LEWIS HAMILTON

— Eindoverbrenging 3, 67:1
— Toerental bij 120 km/u (theoretisch): 2.200tpm      

GEWICHTEN
— Massa leeg: 1545 kg
— Max. laadvermogen: 345 kg
— Max. toelaatbare massa: 1890
— Max. aanhangermassa geremd: 0 kg
— Max. aanhangermassa ongeremd: 0 kg

EXTERIEURMATEN
— Lengte: 4546 mm
— Breedte: 1939 mm
— Hoogte: 1288 mm
— Wielbasis: 2630 mm
— Spoorbreedte voor: 1680 mm
— Spoorbreedte achter: 1651 mm
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https://youtu.be/csAXruiBLTs
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BRAND

2020 markeert een 
heel speciale gele-
genheid voor Mazda: 
het is het jaar waarin 
het bedrijf een 
shinise wordt. In 
Japan is deze term 
gereserveerd voor 
bedrijven met een 
uitzonderlijk lange 
geschiedenis en 
trotse traditie. Op 30 
januari, Mazda's 
100ste verjaardag, 
sluiten ze zich dus 
aan bij deze ex-
clusieve club - en wat 
een honderd jaar is 
het geweest! In deze 
tijd hebben ze als 
bedrijf veel bereikt.

veranderd in een inter-
nationaal erkende en 
succesvolle onafhankelijke 
autofabrikant. Ze hebben de 
rotatiemotor nieuw leven 
ingeblazen en een groot 
aantal van hun eigen baan-
brekende technologieën 
ontwikkeld, waaronder de 
nieuwste Skyactiv-X, die de 
grenzen van de ver-
brandingsmotor verlegt en al 
een groot succes is.

Ze hebben een unieke 
ontwerptaal ontwikkeld die 
de Japanse traditie combi-
neert met een eigentijdse 
stijl; menselijk vakmanschap 
met moderne productie-
procedures. Ze hebben 
iconische modellen ge-
lanceerd die fans al 
decennia lang bekoren. En

azda is een fabrikant 
van kurkproducten
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ze hebben de harten van 
miljoenen trouwe klanten 
over de hele wereld 
veroverd - niet in de laatste 
plaats hier in Europa - en in 
2019 ongeveer 1,5 miljoen 
auto's verkocht. In de af-
gelopen decennia heeft 
Mazda schokken en 
tragedies gezien, evenals 
enorme successen en 
overwinningen. 

Deze belangrijke mijlpaal 
is een kans om terug te 
kijken en na te denken 
over enkele van de belang-
rijke stappen Mazda  
gebracht heeft tot waar we 
nu zijn, maar het is ook een 
kans om naar de toekomst 
te kijken en te begrijpen 
wat Mazda te wachten 
staat.

De komende jaren willen 
ze het rijplezier voor de  
klanten blijven perfect-
ioneren. Dat betekent ook 
dat hun ambitie om een 
  meer premium merk te zijn, 
zullen blijven waarmaken, 
iets wat ze bereiken met 
hun nieuwe generatie 
producten met hun ver-
fijnde ontwerp en uit-
stekende techniek. 
Tegelijkertijd zetten ze zich 
in om de CO2-uitstoot te 
verminderen met hun 
multi-oplossingsstrategie - 
niet alleen op papier, maar 
in de echte wereld, van 
well-to-wheel.

Het samenbrengen van 
beide zal zeker een uit-
daging zijn. Maar uit-
dagingen hebben Mazda 
nooit afgeschrikt. 

In feite is hun specifieke 

kijk op potentieel ont-
moedigende vooruitzichten 
- wat ze hun Mukainada of 
Challenger Spirit noemen - 
ons de reden waarom ze 
steeds blijven vooruitgaan 
en evolueren.

Een gedeelde geschieden-
is creëert een bijzondere 
band. Mazda's eigen 
verhaal is onlosmakelijk 
verbonden met zijn 
geboorteplaats Hiroshima. 
Van 1920 tot vandaag 
hebben ze elkaar op een 
significante manier 
gevormd, waardoor ze 
elkaar door een heel 
bijzondere geschiedenis 
hebben opgetild.

De naam Hiroshima is en 
zal waarschijnlijk altijd 
verband houden met één 
verwoestende gebeurt-
enis: het laten vallen van 
de eerste atoombom. 
Sindsdien is de stad 
drastisch veranderd, maar 
de buitengewone ge-
schiedenis is alomtegen-
woordig - zowel bij de 
mensen als bij de 
bedrijven.

Wanneer bezoekers voor 
de eerste keer naar de 
stad Hiroshima komen, is 
er één ding dat ze daar 
zelden verwachten te 
vinden: schoonheid. Als ze 
een dag naar het stads-
centrum rijden in een van 
de beroemde trams, 
worden ze misschien 
verrast en oprecht over-
weldigd door enkele van 
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de bezienswaardigheden. 
Door de gedurfde 
elegantie van de vijf 
verdiepingen tellende 
toren van Hiroshima 
Castle. Door de fluweel-
zachte zachtheid van de 
Shukkei-en-tuinen aan de 
oevers van de Ōta-rivier, 
het prachtige uitzicht op 
hun veerboot naar het 
eiland Miyajima of de 
smaak van een heerlijke 
Okonomiyaki-pannenkoek.

De manier waarop onze 
medewerkers en hun 
mede-overlevenden een 
vreselijke beproeving 
hadden doorstaan heeft 
geleid tot toekomstige 
successen. Na de eerste 
schok kwam er een impuls 
om bij elkaar te blijven, om 
nooit op te geven, om al 
het mogelijke te doen om 
het beste uit zelfs de 
schijnbaar ergste situaties 
te halen. Vooruit kijken 
zonder het verleden te 
negeren of te ontkennen.

In deze geest zijn de ge-
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schiedenis, de erfenis en 
de toekomst van Mazda en 
Hiroshima nauw met 
elkaar verbonden. Er is 
zelfs een naam voor bij 
Mazda: de Mukainada 
Spirit. Mukainada is het 

district in het zuidoosten 
van de stad waar het 
bedrijf is opgericht. Omdat 
deze locatie een paar kilo-
meter verwijderd was van 
het epicentrum van de 
bom, gedeeltelijk be-

schermd door de berg 
Hijiyama, was de schade 
aan de gebouwen niet zo 
ernstig als in de meeste 
andere delen van de stad. 
Bijgevolg nam het bedrijf - 
dat uiteraard ook zware



verliezen leed - onmiddel-
lijk de verantwoordelijkheid 
en droeg het zoveel 
mogelijk bij aan de eerste 
hulp en de wederopbouw 
op lange termijn.

Medewerkers begonnen 
met het uitdelen van 
medische benodigdheden 
en het opzetten van over-
legcentra die gezinnen 
zouden helpen herenigen. 
Fabrieksfaciliteiten werden 
vrijgemaakt om onderdak 
te worden voor daklozen, 
spoedziekenhuizen en 
zelfs tijdelijke kantoren 
voor de lokale overheid en 
de nationale omroepen. 
Zoveel als Mazda eerder 
had geprofiteerd van de 
geest van het Hiroshima-
gebied, was het bedrijf nu 
in staat om de mensen te 
dienen en te motiveren, die 
verlangden naar een 
toekomst om naar te 
kijken.

Slechts vier maanden na 
de aanval kon de productie 
van driewielige vracht-

wagens opnieuw begin-
nen. Voor de bevolking van 
Hiroshima was de 
heropleving van Mazda 
een prachtig teken van de 
heropleving van de stad 
zelf, van haar opkomst als 
een feniks uit de as. Het lot 
van de stad en het bedrijf 
raakten met elkaar ver-
weven, en dat zijn ze nog 
steeds: "Meer dan 50 
procent van onze werk-
nemers komt uit de 
Hiroshima-regio, dus ze 
willen heel graag bijdragen 
aan de samenleving 
ervan”, zegt Masahiro 
Moro, Senior Managing 
Executive Officer bij 
Mazda, die al meer dan 
dertig jaar bij het bedrijf 
werkt.

Vandaag, ongeveer 75 
jaar na de ramp, is het 
herbouwde Hiroshima 
niet alleen de grootste 
stad in de Chūgoku-regio 
van het westelijke 
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Honshu-eiland, met meer 
dan twee miljoen in-
woners en een bruisend 
cultureel en economisch 
leven. Het is ook een 
wereldwijd symbool 
geworden van de strijd 
van de mensheid voor 
vrede.

Deze inspanningen zijn 
gebaseerd op dezelfde 
ideeën die het verhaal van 
Mazda al honderd jaar 
voeden. De Mukainada 
Spirit - het geloof om 
dingen op uw eigen manier 
te doen, nooit op te geven 
en te streven naar het 
uitzonderlijke - kan worden 
getraceerd vanaf het begin 
van het bedrijf als kurk-
fabrikant via zijn op-
merkelijke ontwikkeling tot 
een auto-innovator en de 
herontdekking van de 
rotatiemotor tot recente 
grote innovaties, zoals de 
Skyactive Technology. Al 
deze doorbraken zijn 
geïnspireerd door de 
manier waarop Hiroshima 
uitdagingen aangaat, 

EEN KRACHT 
VOOR DE 
TOEKOMST
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waarbij ze altijd een 
situatie beschouwen als 
een uitnodiging om deze te 
verbeteren. Dit alles is 
geboren uit de Mukainada-
geest. En deze geest zal 
Mazda's visie voor morgen 
blijven vormen. "Om de 
zaken in de wereld beter te 
maken, hebben leiders 
nooit opgegeven vanwege 
moeilijke uitdagingen en 
conventioneel denken", zei 
Nobelprijswinnaar Lech 
Walesa in 2014, toen 
Mazda een partner was 
van de Wereldtop van 
Nobelprijswinnaars en 
voegde toe: "Mazda deelt 
deze passie en ik ben erg 
blij om met hen samen te 
werken." Samenwerken - 
je kunt geen betere uitd-
rukking vinden voor de 
manier waarop Mazda en 
Hiroshima hun wederzijdse 
toekomst vorm zullen 
geven.

De motor: het hart van elke 
auto. Het soepel, krachtig, 
karaktervol en zuinig 
maken is de ambitie van 
elke fabrikant, maar daar 
zijn verschillende manier-
en om daar te komen. Met 
de rotatiemotor streefde 
Mazda een gewaagde 
aanpak na.

Wat hebben een Duitse 
ingenieur in de jaren 
twintig en een Japanse 
leidinggevende in de jaren 
vijftig gemeen? Een 
gedeelde visie van een 
compleet nieuw type 
motor. De weg naar succes 
was echter niet altijd 
gemakkelijk.

Stel je voor dat je het alle-
maal hebt. Een compacte, 
lichtgewicht motor met veel 
vermogen. Kleine ver-
plaatsing en toch een 
soepele koppelcurve. Een 
hoogtoerige motor die 
tegelijkertijd duurzaam is. 
Aantrekkelijk geluid maar 
geen trillingen. Het klinkt 
als een droom, nietwaar? 
Een eeuw geleden legde 
een Duitse ingenieur de 
basis om het waar te 
maken, en in 1967 
lanceerde Mazda 's 
werelds eerste auto 
aangedreven door een 
twin-rotor motor. Sindsdien 
is de rotatiemotor nauw 
verbonden met Mazda als 
een verbazingwekkende 
technische prestatie. Tien-
tallen autofabrikanten 
hadden geprobeerd zo'n 
motor te ontwikkelen, maar 
de een na de ander gaf het 
op toen het moeilijker 
bleek te zijn dan verwacht. 
De ingenieurs van Mazda 
bleven zichzelf echter uit-
dagen - totdat ze erin 
slaagden. Dit succesver-
haal is er een van 
technische bekwaamheid 
en doorzettingsvermogen. 
Maar in het begin begon 
het eigenlijk als een 
droom.

In de zomer van 1919 zag 
een 17-jarige Duitse 
jongen genaamd Felix 
Wankel het als dag in zijn 
slaap duidelijk: hij ging 
naar een concert in zijn 
eigen handgemaakte auto. 
Het had zelfs een nieuw 
type motor: “een half 
turbine, half heen en weer 
bewegende motor. Ik heb 
het uitgevonden! ' Toen hij 
wakker werd, zag hij de 
dingen nog duidelijker. 
Deze nieuwe motor zou 
tijdens het draaien vier 
cycli kunnen bereiken - 
inlaat, compressie, 
verbranding en uitlaat. Het 
was een motorprincipe dat 
sinds de 16e eeuw door 
mensen over de hele 
wereld talloze keren was 
bedacht en geprobeerd. 
Het was echter moeilijk om 
het in actie te brengen: 
hoewel het principe goed 
genoeg werkte met water-
pompen, werd afdichting 
een probleem met stoom 
en verbrandingsmotoren. 
Vroeg of laat werd elke 
poging opgegeven. Maar 
op die dag besloot Felix 
Wankel zijn droom na te 
jagen totdat deze werd 
gerealiseerd.

THE ROTARY 
ENGINE

STOP NOOIT 
MET UITDAGEN

DROMEN VAN EEN 
BETERE MOTOR



Nadat de toen nog 
prominente motorfabrikant 
NSU een partnerschap 
met Wankel had 
aangegaan, werd de 
eerste Wankel-rotatie-
motor, de KKM 250, 
officieel gepresenteerd in 
januari 1960 en ingebouwd 
in het Prinz III-model van 
NSU. Ongeveer 100 
bedrijven van over de hele 
wereld toonden interesse 
in de technologie, waar-
onder Mazda. Als 
ingenieur met een passie 
voor technologie zag 
president Tsuneji Matsuda 
onmiddellijk het potentieel 
van de rotatiemotor om 
Mazda een onafhankelijk, 
t e c h n o l o g i e g e d r e v e n 
bedrijf te houden. 

Destijds was de Japanse 
regering bezig met de her-
structurering van de 
Japanse auto-industrie - 
en er was geen garantie 
dat Mazda daardoor zou 
blijven staan. Een 
strategisch partnerschap 
met NSU om de rotatie-
motor vooruit te helpen, 
leek precies wat Mazda's 
bestaan als onafhankelijk 
en innovatief bedrijf ver-
zekerde. In juli 1961 werd 
een contract tussen NSU 
en Mazda formeel onder-
tekend. Het werd echter al 
snel duidelijk dat er nog 
enkele obstakels moesten 
worden overwonnen. 
Trillingen in de motor ver-
oorzaakten abnormale 
slijtage in de behuizing. 
Olie die in de ver-
brandingskamer lekte, ver-
oorzaakte dikke wolken 
witte rook. En het ontwerp 
met één rotor van NSU, 

hoewel stabiel genoeg bij 
hoge motortoerentallen, 
toonde suboptimale 
koppelkenmerken bij een 
lager motortoerental.

Door uitgebreid onderzoek 
naar de afdichting van de 
motor konden de 
problemen met trillingen en 
lekkage worden opgelost. 
Het koppelprobleem werd 
ondertussen verholpen 
door de ontwikkeling van 's 
werelds eerste rotormotor 
met twee rotoren, met een 
koppelfluctuatie die ver-
gelijkbaar is met die van 
een traditionele zescilinder 
zuigermotor. 

Het harde werk van een 
team van 47 Mazda-inge-
nieurs - een nummer dat 
een speciale betekenis 
heeft in de Japanse cultuur 
vanwege het verhaal van 
de 47 Rōnin (Samoerai 
zonder leider) - sinds het 
begin van de jaren 60 
eindelijk zijn vruchten had 
afgeworpen, in een tijd 
waarin de het bestaan van 
Mazda werd bedreigd door 
de politieke her-
structurering. 

Gelanceerd in mei 1967, 
was de Mazda Cosmo 
Sport de eerste auto die 
zo'n motor met dubbele 
rotor ontving, drie 
maanden voordat NSU zijn 
Ro 80-model uitbracht. En 
hij wist niet alleen indruk te 
maken met zijn prestaties 
en unieke ontwerp, maar 
ook met zijn betrouwbaar-
heid. Wegtests over een 
periode van zes jaar en 
meer dan drie miljoen kilo-
meter, evenals de succes-
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volle deelname aan de 
slopende uithoudingsrace 
“Marathon de la Route” in 
1968, waren luider dan 
woorden. Het was officieel: 
de droom van de jonge 
Felix Wankel was eindelijk 
werkelijkheid geworden. 
Slechts een paar jaar later 
werkten de meeste grote 
autofabrikanten aan hun 
eigen versies van de 
rotatiemotor.

Al in zijn eerste iteratie kon 
de rotatiemotor zijn voor-
delen demonstreren: 

EEN OVER-
TUIGEND 
CONCEPT VOOR 
MEERDERE 
TOEPASSINGEN
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enorm vermogen van een 
kleine en lichtgewicht 
motor, een vlakke 
koppelcurve, laag geluids-
niveau en weinig trillingen, 
een minder complexe 
structuur met minder 
bewegende delen en een 
hoog duurzaamheid door-
dat de rotor draait met 
slechts een derde van het 
motortoerental. En Mazda 
ging door met het verfijnen 
van de formule en ont-
wikkelde steeds nieuwe 
modellen die gebruik 
maakten van de unieke 
eigenschappen van de 
motor voor verschillende 
toepassingsdoeleinden. Zo 
debuteerde de Mazda 
R100 Coupé in 1968 bij-

voorbeeld met een 
rotatiemotor met twee 
rotoren en een thermische 
reactor die de uitstoot van 
koolwaterstoffen ver-
minderde om te voldoen 
aan de strikte nieuwe 
Amerikaanse emissie-
wetten. In 1972 bracht 
Mazda ook emissiearme 
technologie op de Japanse 
markt door de eerste 
productieauto te lanceren 
die was uitgerust met een 
Rotary Engine Anti-
Pollution System 
(REAPS). De oliecrisis van 
de jaren zeventig daagde 
ook autofabrikanten uit om 
hun brandstofverbruik te 
verhogen. Mazda zette 
opnieuw in op de  

rotatiemotor en startte het 
"Phoenix Project" met als 
doel het brandstofverbruik 
met 40 procent te verbeter-
en. Het doel werd bereikt 
door de verbrandings-
systemen en carburateurs 
te verbeteren en door een 
warmtewisselaar in het 
uitlaatsysteem op te 
nemen. De sportieve RX-7, 
die in 1978 werd ge-
lanceerd, getuigde van het 
succes van dit initiatief, 
omdat het de hoge 
prestaties van een sport-
wagen combineerde met 
alle prestaties op het 
gebied van brand-
stofzuinigheid. 

Maar hoewel de rotatie-
motor efficiënt en schoon 
bleek te zijn, kon hij ook 
zijn spieren buigen. In de 
jaren 80 nam de 
populariteit van de turbo-
compressor toe voor een 
hoger motorvermogen. En 
de rotatiemotor was 
bijzonder geschikt voor 
deze technologie omdat 
het uitlaatsysteem van 
nature meer energie bood 
om een turbolader aan te 
drijven. In 1982 lanceerde 
Mazda de Cosmo RE 
Turbo met 's werelds 
eerste roterende turbo-
motor. Het was op dat 
moment de snelste 
commerciële auto in Japan 
en toonde levendig de 
wenselijkheid van dit 
motorconcept. Mazda 
heeft dit recept verder 
verfijnd en lanceerde de 
RX-7 van de tweede 
generatie met een 
twin-scroll turbo om het 
turbogat te verminderen en 
de vermogensafgifte en



het reactievermogen over 
het hele toerentalbereik te 
verhogen. Meer vooruit-
gang, zoals de rotatie-
motor met drie rotoren en 
een sequentieel Twin 
Turbo-systeem in de 
Mazda Eunos Cosmo uit 
1990, die de output van 
een V12-zuigermotor 
naderde, hielp Mazda's 
unieke motorconcept als 
een begrip in de auto-
wereld te verstevigen. 
Bovendien is het buiten-
gewone motorgeluid 
tijdens bijzonder hoog 
toerental een unieke 

muziek voor sportwagen-
liefhebbers over de hele 
wereld.

Het meest recente voor-
beeld, de RENESIS-motor 
in de RX-8, bracht het 
concept met succes naar 
de jaren 2000 in de vorm 
van de meest 
technologisch verfijnde 
rotatiemotor tot nu toe. 
Mazda schuwde de 
concurrentie niet en 
stuurde zijn unieke motor-
type ook naar talloze 
race-evenementen met 
grote triomfen, zoals het 
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winnen van de 24 uur van 
Le Mans in 1991. 
Dergelijke successen zijn 
niet eenvoudig. Maar 
goede dingen in het leven 
doen het zelden. Het was 
Mazda's 'uitdagende' nooit 
uitdaagende geest die dit 
succes mogelijk maakte - 
dezelfde geest die ook de 
baanbrekende Skyactiv-
technologie leverde. En als 
range extender voor 
elektrische voertuigen zal 
de rotatiemotor de fakkel 
voor deze geest ook in de 
toekomst blijven dragen!
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BEKIJK DE VIDEO OF DOWNLOAD DE PDF!

THIS
PAGE

COULD
BE

YOURS.
Adverteren in ons magazine? Het kan!

Stuur ons een mailtje: info@carcareer.be en dan kijken we 
samen naar wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

https://carcareer.eu/contact/
https://www.mazda-press.com/services/download.ashx?id=5e52e785453c280da09910d1&t=pdf&h=bi%2F0EIQQ4AnkfM3AHYPtzG1PZ4j17ywybEO9sLTlYFs%3D
https://www.youtube.com/watch?v=q2OS9V-_MAI&feature=emb_title


48

MARKET

49

In vergelijking met de cijfers van de vorige lentemaanden was juni voor de inschrijvingen 
van nieuwe voertuigen een  goede maand met maar één procentje achterstand tgo. de 
cijfers van vorig jaar.  De resultaten YtD vertonen nog een achterstand van ongeveer 30 %, 
het verlies opgelopen tijdens de vorige drie maanden.  Regionaal zien wij geen op-
merkelijke wijzigingen,  deze cijfers blijven in de lijn van het voorgaande jaar en voorbije 
maanden.  Bij de merken neemt VW meer afstand van zijn volgers maar in de 
rangschikking YtD zien wij geen opvallende veranderingen.  Bij de inschrijvingen 
per brandstof stellen wij een sterke daling van de benzine voertuigen vast, waar 
het diesel resultaat eerder constant blijft.  De inschrijvingen van de hybride 

voertuigen stijgen sterk en nemen het verlies van de benzine voertuigen vlotjes over.    

Markt nieuwe wagens
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De inschrijvingen van de tweedehandsvoertuigen vertonen een vooruitgang van bijna 
22% tegenover deze van vorig jaar.  Over de eerste helft van 2020 vertonen we nog een 
achterstand van 18.8 % in vergelijking met 2019.  Mogen wij hier niet voorzichtig 
optimistisch zijn en spreken over...  “maar” 18.8 % als wij de catastrofale crisis maanden 
maart, april en mei indachtig houden.  Brandstof gebonden zien wij een verdere terugval 
van de diesel inschrijvingen bij de tweedehandswagens.  Dit wordt integraal 
gecompenseerd met een verhoging van de benzine voertuigen en enkele hybride.  

De laatste wijziging kunnen wij integraal toewijzen aan een veranderend aanbod.  

Markt tweedehandswagens
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De inschrijvingen van de lichte bedrijfsvoertuigen hebben een zeer goede maand juni 
gekend met een stijging van meer dan 8 % tegenover dezelfde maand van vorig jaar.  Op 
jaarbasis hinken wij hier nog 22 % achter maar we vernemen dat hier een stevige order-
intake staat te wachten om de leveringen van het najaar te stofferen. In de merk 
gebonden rangschikking heeft Ford hier het heft stevig in handen genomen.  Het stevig in 
de breedte en de diepte uitgewerkt aanbod blijkt een succesfactor.  Natuurlijk zwaait 
de diesel uitvoering in deze statistieken nog steeds de plak, en dit zelfs nog iets 
steviger dan voorheen.  De alternatieve brandstoffen krijgen in dit marktsegment 

totaal geen voet aan grond, we moeten ons hier toch stilaan afvragen waarom ?

Markt nieuwe bedrijfswagens
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De inschrijvingen van de tweedehandse lichte bedrijfsvoertuigen vertonen een surplus 
van 30 % tegenover dezelfde periode vorig jaar en dat betekent nog op jaarbasis nog een 
achterstand van 10.2 %.  De cijfers van de brandstof gerelateerde inschrijvingen volgen 

deze van de nieuwe inschrijvingen.  

Markt tweedehands bedrijfswagens
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Sinds juli 2019 is Elke Van den 
Brandt (Groen) Minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken in de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 
Onder haar bewind wil Elke Van den 
Brandt Brussel laten aansluiten bij 
enkele andere grotere steden in 
Europa zoals Kopenhagen, Zurich, 

Amsterdam, en de  leefbaarheid 
combineren met een doordachte  
mobiliteit, wat niet altijd eenvoudig 
is.   Natuurlijk wil zij de files terug-
dringen en de ecologische ver-
antwoorde mobiliteit ondersteunen. 
Wij laten Elke Van den Brandt graag 
aan het woord over haar beleid.

Move, met de veralgemeende zone 30, en met de 50 
autoluwe wijken zetten we ten volle in op het leebaar maken 
van de stad. Het wordt een stad op maat van de Brusselaar, 
met circulatieplannen in de wijken om doorgaand verkeer te 
weren, en vlottere verbindingen via de centrale verkeers-
assen te creëren. Door vol in te zetten op alternatieven voor 
de auto willen we alle verkeersmodi een legitieme plaats 
geven in de stad. Bovendien kunnen we op die manier zij 
die absoluut de auto nodig hebben ook een vlottere reisweg 
aanbieden. Op vlak van verkeersveiligheid willen we de 
kentering echt inzetten. Onze ambitie is vision zero, een

ELKE VAN DEN BRANDT
BRUSSELS MINISTER VAN MOBILITEIT

& OPENBARE WERKEN (GROEN)

E en verkeersveilige, leefbare stad. Zo kan je de belang-
rijkste beleidslijnen voor de Mobiliteit in Brussel 
samenvatten. Met het gewestelijk mobiliteitsplan Good
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reductie van het aantal 
verkeersslachtoffers tot 
nul. Dat doen we met de 
algemene zone 30 en het 
aanpakken van de zwarte 
verkeerspunten. Tot slot 
willen we de stad ook 
toegankelijker maken voor 
andersvaliden en jonge 
ouders met kinderwagens. 
Inzetten op verhoogde 
voetpadkwaliteit en 
toegankelijker openbaar 
vervoer zijn daar speer-
punten.

We willen de stad terug-
geven aan de Brusselaar. 
De openbare ruimte is 
vandaag te weinig kwali-
tatief ingericht. Op grote 
pleinen ontbreekt het aan 
groen en aan speelruimte 
voor kinderen. Zeker in 
tijden van klimaatop-
warming en van over-
betonnering zijn bomen en 
planten in de stad echt 
onontbeerlijk. Ze werken 
als een natuurlijke air-
conditioning. Veel stede-
lingen hebben geen tuin, 
en zijn dus aangewezen op 
de openbare ruimte voor 
hun ontspanning. Dat werd 
heel duidelijk tijdens de 
coronacrisis. Straten zijn 
teveel ingericht vanuit het 
perspectief van de auto-

bestuurder, en te weinig 
vanuit het perspectief van 
de bewoner. Dat willen we 
veranderen. 

Maar ook het fileprobleem 
en de verkeersstromen 
pakken wij aan.  
Momenteel zijn we de 
tunnels in Brussel volop 
aan het renoveren, zodat 
bij de retour in september 
het verkeer weer normaal 
kan verlopen. De files in en 
rond Brussel zijn sinds 
2004 stabiel gebleven. Om 
dat aan te pakken zetten 
we in op alternatieven. Als 
20% van al wie in de file 
staat een ander vervoers-
middel gebruikt, dan 
verdwijnen die files. 
Daarom investeren we in 
alle modi: het openbaar 
vervoer, de fiets, de 
wandelinfrastructuur, en 
de deelmobiliteit. Daar-
naast zetten we 
technologie in om de 
verkeersstromen te sturen. 
Met intelligente verkeers-
lichten zorgen we voor 
vlottere verkeerscirculatie, 
en minder files.

We zetten in op meerdere 
alternatieven tegelijk. De 
trein heeft een enorm 
potentieel in Brussel, met 
maar liefst 33 stations, 
maar slechts 1% van de 
verplaatsingen in Brussel 
gebeurt nu met de trein. 
Dat kan een stuk omhoog. 
De fiets is een geloof-
waardig alternatief, 
daarom zetten we versneld 
in op de ontwikkeling van 
extra fietspaden. Zowel het 
tram- als autobus aanbod 

wordt nog uitgebreid, met 7 
nieuwe lijnen, en ook de 
metro wordt uitgebreid in de 
volgende jaren. Bovendien 
investeren we daar ook in 
nieuw materiaal dat meer 
reizigers kan verwerken per 
rit. 

In Brussel zetten we 
eveneens al een tijdje in op 
“Combimobiliteit”. Op onze 
overstapparkings bijvoor-
beeld is er naast een vlotte 
overgang op openbaar 
vervoer ook de mogelijkheid 
om de reis verder te zetten 
met een ‘villo’ of andere 
deelfietsen en deelsteps. 
Daarnaast werkt de regering 
aan MAAS (Mobility as a 
service), een applicatie waar 
alle vervoersmodi aanwezig 
in de stad zijn opgenomen, 
van openbaar vervoer over 
deelfietsen, deelsteps, deel-
wagens, zodat men altijd 
een geïnformeerde keuze 
kan maken over het te 
nemen vervoersmiddel.

Voor de noden van de elek-
trificatie van het wagenpark 

Door vol in te zetten 
op alternatieven voor 
de auto willen we alle 
verkeersmodi een 
legitieme plaats 
geven in de stad.

en noodzakelijke uitbouw 
van de infra-
structuur hieromtrent 
zetten wij een samen-
werking op met privé-
partners om tegen 2035 
voldoende laadpalen te 
hebben om het wagenpark 
te voorzien. Collega Alain 
Maron heeft een plan 
uitgewerkt dat 11000 laad-
palen voorziet in Brussel, 
voornamelijk op openbare 
parkings. Op die manier 
kunnen we de stijgende 
vraag pareren.

Daarenboven is het budget 
voor verkeersveiligheid 
gestegen met een derde. 
De voornaamste beleids-
prioriteiten zijn de ver-
algemeende zone 30, het 
wegwerken van de zwarte 
kruispunten, het aanleggen 
van veilige fiets- en wande-
linfrastructuur, en sterkere 
handhaving. Met het 
invoeren van de ver-
algemeende zone 30 
maken we van zone 30 de 
regel in plaats van de 
uitzondering. Ongeveer 
85% van de Brusselse 
wegen zal dan zone 30 
zijn. De stad Grenoble nam 
een gelijkaardige maat-
regel in 2016, en het 
resultaat mag er zijn: 27% 
minder verkeers-
slachtoffers (doden en 
gewonden) op 4 jaar tijd, 
een lagere gemiddelde 
snelheid, ook waar men 
nog steeds 50 mag. Een 
verkeersveilige stad is ook 
een leefbare stad. Van de 
lijst van 30 zwarte kruis-
punten in Brussel die in 
2014 werd opgesteld, zijn 

de afgelopen 5 jaar 8 kruis-
punten aangepakt. Het 
afgelopen jaar hebben we 
al 4 extra zwarte punten 
weggewerkt. Het is de 
bedoeling ze allemaal 
binnen de 5 jaar aan te 
pakken, hetzij via tijdelijke 
maatregelen, hetzij via 
definitieve heraanleg. We 
hebben eveneens het 
afgelopen jaar reeds 60 
nieuwe radars aangekocht 
om de pakkans voor snel-
heidsduivels fors te 
verhogen.  

En tot slot: we creëren met 
deze regering meer ruimte 
voor voetgangers en 
fietsers, door extra fiets-
infrastructuur en kwalitatie-
vere voetpaden en 
wandelboulevards te 
hebben. 
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vere voetpaden en 
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Geweldige reizen. Fascinerende plaatsen. Gepassioneerde 
mensen. Onze eigen passie ontdekken we telkens opnieuw 
op bewegende wielen. We kennen de stress en het gedoe 
die gepaard gaan met een goed voorbereide roadtrip. Je 
wilt niets missen en de reis is de bestemming. The Grand 
Touring Company bestaat uit een reisbureau en een 
evenementenorganisator om u het beste van twee 
werelden te bieden. We laten Nicolas Geerts aan 
het woord, bezieler van “The Grand Touring Company”.

In 2017 waagde ik me op een 
10-daagse solo-roadtrip voor het 
goede doel. Het was een kinder-
droom geweest om op reis te 
gaan in de wil van Ted Simon, 
Scipione Borghese en Georg-
es-Marie Haardt. Antwerpen naar 
Ljubljana was het heilige pad. 

In deze tijden denken we immers 
meer en meer mensen aan 
vakantie in eigen lang en begin-
nen we plaatsen in onze eigen 
omgeving te ontdekken die we al 
zo lang gemist hebben.

H et bewijs van de pudding zit 
in het eten, zeggen ze, en 
dat is precies wat ik deed.

Hier biedt The Grand Touring 
Company een fantasische 
oplossing aan met 2 
verschillende tours van België, 
bestaande uit een Tour de Flan-
dre en een Tour de Wallonie met 
telkens 5 etappes. Elke etappe 
bestaat uit +/- 200km over de 
kleine weggetjes.

We proberen daar België te laten 
zien van zijn mooiste kant, dwz 
we vermijden snelwegen, lintbe-
bouwing en zoeken de feeërieke 
panorama’s op. Daarnaast vermi-
jden we ook de grote en voor de 
hand liggende steden zoals Brus-
sel, Leuven, Antwerpen en Gent. 

le Grand Tour de Belgique



We bieden deze roadtrips 
aan aan eén ieder die 
geïnteresseerd is in het 
ontdekken van België met 
een lichte voorliefde voor 
de automobiel, rijden of 
ontdekken.
 
Hoe gaat dit dan prak-
tisch in zijn werk?
We voorzien een roadbook 
met begeleidende teksten 
van de gekozen beziens-
waardigheden en even-
tueel een kinderboekje om 
de pagadders rustig te 
houden op de achterbank. 
De routes kunnen ook 
gereden worden via 
navigatie op de gsm. Er is 
uiteraard geen enkel 
competitief element 
verbonden aan dit verhaal.
 
Wanneer kan dit dan?
Zoals de klant het wilt, kan 
hij alles rijden in 1 traject, 
10 aparte etappes of de 2 
afzonderlijke tours.

 Hoeveel kost dit dan 
voor de klant? 
Ongeveer €60 voor routes 
en boekje. De opbrengsten 
van het kinderboekje gaan 
integraal naar een 
organisatie die zich bezig 
houdt met het organiseren 
van reizen voor minder-
bedeelden.
 
Vanwaar komt het idee 
van The Grand Touring 
Company?
Ik hou van het idee van de 
Grand Tour zoals de 
aristocraten in de 18de en 
19de eeuw reisden ter 
verrijking van hun cultuur. 
Daarom dat ik in elk event 
dat ik organiseer probeer 
een educatieve meer-
waarde probeer te creëren. 
Nu het momentum er is om 
dit over België te doen heb 
ik dit met 2 handen vast-
gepakt. En alhoewel ik 
maar een laagje vernis van 
het automobiel verleden 

van België heb gekrabt, er 
zitten wel een heel aantal 
leuke musea en plekjes in. 
Zo rijdt de tour over het 
oude tracé van Spa-
Francorchamps, er wordt 
verwezen naar Mettet en 
het stratencircuit van 
Chimay. We rijden langs 
Imperia, etc.

We kijken alvast uit naar 
enkele zeer mooie 
trajecten en fantastische, 
zonnige dagen. Uiteraard 
is het ook zeer leuk 
moesten verkopers en 
concessionarissen dit ook 
voorstellen aan hun 
klanten. Zo kunnen ze zich 
onderscheiden van hun 
collega’s en hun klanten 
ook een meerwaarde 
bieden.

Voor meer informatie: 
contacteer de redactie.
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Door Stijn Blanckaert
In samenwerking met Autonieuws.be
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EEN COMPLEXE MATERIE VERKLAARD
Vandaag zijn er twee soorten 
elektrische auto’s: de minst 
voorkomende soort zijn auto’s 
met een brandstofcel op water-
stof, die zelf hun elektriciteit 
produceren. Vandaag gebruik-
en nalleen de Toyota Mirai en de 
Hyundai Nexo deze techno-
logie. Alle andere elektrische 
auto’s halen hun stroom uit 
batterijen. Die komen in allerlei 
soorten en met verschillende 
capaciteiten. Een woordje 
uitleg over dat belangrijke 
onderdeel van elektrische 
auto’s.

batterijen heen. Die zijn meestal van het 
lithium-ion (Li-ion) type, en maken voor-
namelijk gebruik van een mengeling 
van kobalt, mangaan, nikkel, grafiet en 
nog enkele andere componenten. 
Tegelijk zijn heel wat andere batterij-
types nog in ontwikkeling ofwel al 
beperkt in gebruik. Het gaat dan om 
solid state, aluminium-ion, lithium-
sulfur, lithium-luchtbatterijen of op 
grafeen gebaseerde zogenaamde 
supercapacitatoren.Terwijl solid state 
batterijen op termijn een valabel en 
interessanter alternatief zullen zijn voor 
lithium-ionexemplaren, hebben de

W ie het over elektrische (of hybride) 
auto’s heeft, kan niet om de 
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andere technologieën 
minder potentieel voor de 
autoindustrie.

Een van de belangrijkste 
uitdagingen van de batterij-
productie is natuurlijk het 
beperkt voorradig zijn van 
lithium en kobalt, de 
belangrijkste bestanddelen 
van lithium-ionbatterijen.

Die batterijen worden 
namelijk ook gebruikt in 
laptops, smartphones en 
andere elektronica, die 
samen met de auto-
industrie zowat de helft van 
de totale productie van die 
mineralen gebruiken. De 
ontginning van die grond-
stoffen wordt trouwens 
allesbehalve ver-
gemakkelijkt door het feit 
dat de grootste kobalt-
voorraden zich in de 
Congolese ondergrond 
bevinden, waar het niet 
bepaald politiek stabiel en 
makkelijk zakendoen is. 
Congo delfde in 2018 niet 

minder dan 90.000 ton 
kobalt op, wat talloze keren 
meer is dan Rusand, 
Cuba, Australië en de 
Fillipijnen, die met 
respectievelijk 5.900, 
4.900, 4.700 en 4.600 ton 
de top vijf vervolledigen. 
(Bron: US Geological Survey)

Voldoende kobalt ont-
ginnen zonder een beroep 
te doen op de Congolese 
mijnen wordt trouwens 
moeilijk, want met een 
geschatte reserve van niet 
minder dan 3.400.000 ton 
aan kobalt heeft dat land 
drie keer zoveel voorraad 
als Australië, dat met 
1.200.000 ton op de 
tweede plaats prijkt. (Bron: 
US Geological Survey)

Lithium-ionbatterijen zijn 
vandaag en in de nabije 
toekomst het vaakst 
voorkomende type. 
Ondanks de populariteit 
van die technologie zijn de 
hoge kostprijs, het gewicht 
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en het nog steeds beperkte 
rijbereik met één laadbeurt 
aanzienlijke hinderpalen 
gebleken voor elektrische 
auto’s die gebruik maken 
van dergelijke batterijen, 
ondanks een lagere 
“running cost” in ver-
gelijking met auto’s met 
verbrandingsmotoren.

Vandaag is de batterij van 
een elektrische auto het 
belangrijkste en meteen 
ook duurste onderdeel van 
die auto. Een studie door 
Bloomberg schat dat de 
kost van de lithium-ion-
batterijen tot 18% van het 
huidige niveau zal dalen 
tegen 2030, en voorziet 
ook dat de prijzen van de 
batterijen meer dan 
gehalveerd moeten 
worden vooraleer 
elektrische auto’s 
prijsmatig competitief 
zullen zijn met die van 
auto’s met een ver-
brandingsmotor. Hoewel 
het rijbereik van EV’s ge-
leidelijk aan toeneemt en 
de batterijprijzen geleidelijk 

GRONDSTOFFEN 
UIT CONGO

LITHIUM-ION ALS 
POPULAIRSTE TYPE

dalen, verwachten experts 
pas een echte doorbraak 
van de elektrische auto 
wanneer het rijbereik met 
één volle lading rond de 
650 km zal liggen, ver-
gelijkbaar met het rijbereik 
van een benzinewagen, en 
de prijs van een batterij 
rond de honderd euro per 
kWh zal schommelen, 
waardoor een 85 kWh-
batterij zoals in een Audi 
e-tron of Jaguar i-Pace nog 
€ 8.500 zou kosten en niet 
meer zo zwaar zal door-
wegen in de totale factuur 
van de auto als vandaag, 
aan zo’n 150 tot 200 euro 
per kWh (en dus € 12.750 
tot € 17.000 voor eenzelfde 
batterijpack).

De reden om vandaag 
voornamelijk voor lithium-
ion te kiezen is dat die 
technologie een beperkte 
zelfontlading heeft, heel 
wat laadcycli aankan, 
minder onderhoud vergt en 
ook continu evolueert door 
de hoge mate van ver-
spreiding ervan. Een 
lithium-ionbatterij weegt 

tussen de vier en tien kg 
per kWh aan opgeslagen 
stroom, wat ze dus zwaar 
maakt, en meteen de 
reden is van het over-
gewicht van de meeste 
elektrische auto’s (en dan 
zeker als ze een aanvaard-
baar rijbereik hebben). 

Hoewel lithium-ion-
batterijen vandaag voldoen 
aan de behoeften van de 
auto-industrie, zijn ze 
zwaar en omvangrijk en 
kunnen ze niet oneindig 
vaak opgeladen worden, 
terwijl ook hun energie-
densiteit beperkt is. “The 
next big thing” zou dan ook 
de Solid Statebatterij 
worden. Heel wat produ-
centen besteden vele 
miljoenen aan research om 
dergelijke batterijen zo 
snel mogelijk commercieel 
interessant te maken, en 
zowel Ford, Hyundai, 
Nissan, Toyota als Volks-
wagen hebben net als heel 
wat Chinese producenten 

aanzienlijk geïnvesteerd in 
deze technologie van de 
toekomst. 

In plaats van vloeibaar 
elektrolyt zoals in lithium-
ioncellen maken solid 
statebatterijen geen 
gebruik van vloeibare of 
polymere elektrolyten, 
maar van een vaste 
elektrolyt, waardoor er veel 
minder kans is op lekken 
en brand, de levensduur 
van de batterijen stijgt en 
er veel minder nood is aan 
de zware en energie-
intensieve koelings-
systemen van lithium-ion-
batterijen, terwijl ook de 
energiedensiteit tot twee 
keer zo hoog ligt, waardoor 
er minder investering nodig 
is per kWh, en ze dus ook 
goedkoper zouden zijn. Op 
termijn zouden zo’n 
batterijen tot 500 Wh per 
kg kunnen leveren, wat 
twee keer zoveel is als de 
250 Wh/kg van de Tesla 
Model 3 (waar de batterij 
dus vier kilo per kWh 
weegt wat meteen 
verklaart waarom een 75 
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batterijen meer dan 
gehalveerd moeten 
worden vooraleer 
elektrische auto’s 
prijsmatig competitief 
zullen zijn met die van 
auto’s met een ver-
brandingsmotor. Hoewel 
het rijbereik van EV’s ge-
leidelijk aan toeneemt en 
de batterijprijzen geleidelijk 

dalen, verwachten experts 
pas een echte doorbraak 
van de elektrische auto 
wanneer het rijbereik met 
één volle lading rond de 
650 km zal liggen, ver-
gelijkbaar met het rijbereik 
van een benzinewagen, en 
de prijs van een batterij 
rond de honderd euro per 
kWh zal schommelen, 
waardoor een 85 kWh-
batterij zoals in een Audi 
e-tron of Jaguar i-Pace nog 
€ 8.500 zou kosten en niet 
meer zo zwaar zal door-
wegen in de totale factuur 
van de auto als vandaag, 
aan zo’n 150 tot 200 euro 
per kWh (en dus € 12.750 
tot € 17.000 voor eenzelfde 
batterijpack).

De reden om vandaag 
voornamelijk voor lithium-
ion te kiezen is dat die 
technologie een beperkte 
zelfontlading heeft, heel 
wat laadcycli aankan, 
minder onderhoud vergt en 
ook continu evolueert door 
de hoge mate van ver-
spreiding ervan. Een 
lithium-ionbatterij weegt 

tussen de vier en tien kg 
per kWh aan opgeslagen 
stroom, wat ze dus zwaar 
maakt, en meteen de 
reden is van het over-
gewicht van de meeste 
elektrische auto’s (en dan 
zeker als ze een aanvaard-
baar rijbereik hebben). 

Hoewel lithium-ion-
batterijen vandaag voldoen 
aan de behoeften van de 
auto-industrie, zijn ze 
zwaar en omvangrijk en 
kunnen ze niet oneindig 
vaak opgeladen worden, 
terwijl ook hun energie-
densiteit beperkt is. “The 
next big thing” zou dan ook 
de Solid Statebatterij 
worden. Heel wat produ-
centen besteden vele 
miljoenen aan research om 
dergelijke batterijen zo 
snel mogelijk commercieel 
interessant te maken, en 
zowel Ford, Hyundai, 
Nissan, Toyota als Volks-
wagen hebben net als heel 
wat Chinese producenten 

aanzienlijk geïnvesteerd in 
deze technologie van de 
toekomst. 

In plaats van vloeibaar 
elektrolyt zoals in lithium-
ioncellen maken solid 
statebatterijen geen 
gebruik van vloeibare of 
polymere elektrolyten, 
maar van een vaste 
elektrolyt, waardoor er veel 
minder kans is op lekken 
en brand, de levensduur 
van de batterijen stijgt en 
er veel minder nood is aan 
de zware en energie-
intensieve koelings-
systemen van lithium-ion-
batterijen, terwijl ook de 
energiedensiteit tot twee 
keer zo hoog ligt, waardoor 
er minder investering nodig 
is per kWh, en ze dus ook 
goedkoper zouden zijn. Op 
termijn zouden zo’n 
batterijen tot 500 Wh per 
kg kunnen leveren, wat 
twee keer zoveel is als de 
250 Wh/kg van de Tesla 
Model 3 (waar de batterij 
dus vier kilo per kWh 
weegt wat meteen 
verklaart waarom een 75 

SOLID STATE 
BATTERIJEN ZIJN 
DE TOEKOMST
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kWh-batterijpack vandaag 
zo’n 300 kg aan het 
wagengewicht toevoegt). 
Een verdubbeling van de 
capaciteit is een mooie 
vooruitgang, maar niet de 
vertienvoudiging waar 
sommigen op hoopten.

Door het vervangen van de 
vloeistoffen door vaste 
materialen zouden solid 
statebatterijen ook niet 
ontvlambaar meer zijn, wat 
het vertrouwen in 
elektrische auto’s zou doen 
stijgen en ook heel wat 
kopzorgen voor brand-
weerdiensten uit de weg 
zou ruimen. Vandaag 

moeten die een brandende 
elektrische auto namelijk 
volledig onderdompelen in 
vloeistof om hem te 
blussen, wat allesbehalve 
evident is als je snel wil 
optreden.

Er is echter nog heel wat 
ontwikkeling nodig, 
vooraleer deze technologie 
volop bruikbaar is voor 
elektrische auto’s, bijvoor-
beeld omdat dergelijke 
batterijen meer problemen 
zouden hebben met koude 
buitentemperaturen, iets 
waar ook lithium-ion-
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batterijen niet happig op 
zijn.

De eerste elektrische 
auto’s met solid state-
batterijen worden verwacht 
tussen 2022 en 2025 (bron: 
nav igan t research .com) , 
maar het zou ook later 
kunnen zijn.

Intussen gaat het onder-
zoek naar nieuwe 
technologieën naarstig 
voort en het is dan ook 
mogelijk dat binnenkort 
nog betere oplossingen 
gevonden worden. Als dat 
zo is, leest u dat hier…

NOG NIET VOOR 
METEEN...
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The Story of Electric
Vehicle Batteries

The Story of Electric
Vehicle Batteries

https://youtu.be/3pz5LxiEndA
https://youtu.be/zBIRqK-KMts
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Grand Prix van Groot-Brit-
tannië op Silverstone. De 
Mexicaan is besmet met 
het coronavirus. De uitslag 
van zijn tweede 
COVID-19-test is positief 
gebleken.

Perez moest donderdag-
middag al verstek laten 
gaan bij de traditionele 
persconferentie op het 
circuit van Silverstone. De 
Racing Point-coureur had 
voorafgaand aan het race-
weekend al een eerste 
COVID-19-test ondergaan 
en de uitslag daarvan 
bleek 'niet eenduidig'. 
Daardoor werd er op 
donderdag een tweede 

test afgenomen. De uitslag 
daarvan moest Perez in 
isolatie afwachten. 
Donderdagavond heeft de 
Formule 1 de uitslag van 
die tweede test officieel 
bekendgemaakt: de uitslag 
is zoals gevreesd positief.

Dit betekent dat Perez in 
isolatie moet blijven en de 
Grand Prix van Groot-
Brittannië mist. Ook 
Racing Point heeft in-
middels bevestigd dat de 
Mexicaan niet zal in-
stappen. "Maar onze 
intentie blijft wel om 
zondag met twee auto's te 
rijden. We zullen jullie op 
een later moment 
informeren over de 
vervolgstappen." Het team 
mag daarvoor een beroep 

doen op de reserve-
coureurs van Mercedes. 
Doordat Stoffel Vandoorne 
Formule E-verplichtingen 
heeft in Berlijn, lijkt 
Esteban Gutierrez een 
logische vervanger, al 
heeft GPUpdate.net ver-
nomen dat Nico 
Hülkenberg eveneens in 
beeld is.

Verder wordt er een bron- 
en contactonderzoek op 
poten gezet om in kaart te 
brengen met wie Perez 
allemaal in contact is 
geweest. Ernstige fysieke 
klachten heeft de coureur, 
die zich in Hongarije ook 
niet helemaal goed voelde, 
vooralsnog niet. "Sergio is 
fysiek in orde en mentaal 
ook. Wel zal hij zich 

PEREZ TEST POSITIEF 
OP CORONAVIRUS EN 

MIST BRITSE GP

S ergio Perez nam 
afgelopen weekend 
niet deel aan de
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natuurlijk conformeren aan 
alle richtlijnen van de 
gezondheidsinstanties en 
in zelfisolatie blijven. 
Veiligheid geniet de 
absolute prioriteit voor ons 
team en deze sport."

Formeel hebben de hoofd-
rolspelers nog geen streep 
door de tweede race op 
Silverstone gezet voor 
Perez, al zou hij volgens 
de Britse richtlijnen tien 
dagen geïsoleerd moeten 

blijven. In dat geval zou hij 
ook de zogenaamde 70th 
Anniversary GP missen.
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voor de Grand Prix van 
Groot-Brittannië, zo heeft 
GPUpdate.net vernomen. 
De Mexicaanse coureur is 
besmet met het corona-
virus en moet de kracht-
meting op Silverstone 
daardoor aan zich voorbij 
laten gaan.

Hülkenberg reed eind 2019 
zijn voorlopig laatste 
F1-race en moest sinds-
dien langs de zijlijn toeki-
jken. De Duitser heeft 
sindsdien onder meer 
televisiewerk voor RTL 
Duitsland gedaan en een 
GT3-race gereden namens 
Lamborghini. Allemaal leuk  
en aardig, maar de goed-

lachse man uit Emmerik 
heeft er nooit een geheim 
van gemaakt dolgraag 
terug te keren op het 
hoogste niveau.

Door de positieve corona-
test van Perez lijkt die kans 
er op een zeer onverwacht 
moment en op zeer 
onverwachte wijze te 
komen.De Duitser staat bij 
Racing Point bovenaan het 
lijstje om aankomend 
weekend in de RP20 te 
stappen, zo heeft 
GPUpdate.net van 
verschillende bronnen 
vernomen.

Dat is op zichzelf best 
verrassend. Racing Point 
heeft geen eigen reserve-
coureur, maar mag wel een 

beroep doen op de 
reserverijders van 
Mercedes, op Stoffel 
Vandoorne en Esteban 
Gutierrez. De Vlaming 
heeft komende week 
Formule E-verplichtingen 
in Berlijn, waardoor 
Gutierrez de voornaamste 
gegadigde leek om Perez 
te vervangen. Maar Racing 
Point geeft de voorkeur 
naar verluidt aan 
Hülkenberg. Om in te 
stappen, moet hij 
overigens nog wel eerst 
een negatieve uitslag van 
een coronatest kunnen 
overleggen.

RACING POINT ZIET 
HÜLKENBERG ALS IDEALE
VERVANGER VAN PEREZ

N ico Hülkenberg staat 
bovenaan het lijstje 
van Racing Point om
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kopieergedrag zoals 
Racing Point dat wel heeft 
gedaan. Volgens de 
Limburger helpt zo'n 
aanpak middenmoters wel 
om een stap te zetten, 
maar biedt het geen 
soelaas voor een team met 
de ambitie om te winnen 
zoals Red Bull.

Racing Point, waar Sergio 
Perez dit weekend 
ontbreekt door een 
positieve coronatest, 
baarde opzien tijdens de 
eerste raceweekenden van 
2020. De RP20 bleek 
uiterst competitief, zelfs 

zozeer dat in Hongarije de 
volledige tweede startrij 
werd veroverd. Red Bull 
werd op zaterdag ver-
slagen, maar kon de orde 
op zondag nog wel 
herstellen. De vraag is 
echter hoe dat op Silver-
stone zal gaan. De baan in 
Engeland kenmerkt zich 
door vele snelle bochten 
en juist op dat vlak - samen 
met rechte stukken - 
verliest Red Bull veel ten 
opzichte van Mercedes.

Vormen de 2019-
Mercedessen van Racing 
Point op dit circuit een 
grotere bedreiging voor 
Verstappen? "Nou ja, over 
één ronde zijn ze sowieso 

heel snel. Maar in de race 
tot nu toe nog niet echt. Ik 
heb er vooralsnog geen 
last van gehad. Of dat op 
dit circuit anders zal zijn? 
Dat moeten we maar zien", 
reageert Verstappen nog 
voor het Perez-nieuws op 
een vraag van 
GPUpdate.net. Lance 
Stroll heeft in dat opzicht 
goede hoop. "We stonden 
in Hongarije ook al voor 
Red Bull hè, alleen hadden 
we in de race last van de 
omstandigheden. Maar 
tijdens een gewone race in 
Hongarije hadden we een 
podium kunnen pakken. Ik 
denk dat we daar de 
op-één-na snelste auto 
hadden", reageert ook hij

VERSTAPPEN: “KOPIËREN 
VAN MERCEDES IS ‘GEEN 
OPTIE’ VOOR RED BULL

M ax Verstappen stelt 
dat Red Bull Racing 
niet kan verzanden in

op een vraag van 
GPUpdate.net.

MERCEDES LAAT 
OP ZONDAG NOG 
NIET ALLES ZIEN
Verstappen denkt echter 
dat Red Bull op zondag 
nog wel een streepje voor 
heeft ten opzichte van 
Racing Point. "Je moet in 
de race constant zijn, de 
banden heel houden en ik 
denk dat wij het qua 
strategie ook vaak goed 
doen. Daar maken we dan 
het verschil mee." Dat 
verschil is overigens alleen 
van toepassing ten 
opzichte van alle teams 
achter Red Bull, niet ten 
opzichte van Mercedes. 

"Mercedes heeft tijdens de 
eerste races nog niet eens 
echt gas gegeven, daar-
door zie je het echte 
verschil niet goed." 
Volgens Verstappen laat 
het team van Toto Wolff op 
zondag niet het achterste 
van de tong zien. "Ze 
vertellen gewoon aan de 
coureurs wat ik qua 
rondetijden rijd en passen 
zich daar tijdens de race bij 
aan om banden te sparen."

Om daar verandering in te 
brengen, moet Red Bull 
eerst zelf stappen zetten. 
Maar juist dat is door de 
deels bevroren 
doorontwikkeling en het 
tokensysteem lastig. Het 
kopiëren van Mercedes 

zou alleen daardoor ook 
lastig worden, maar zou 
het volgens Verstappen 
überhaupt soelaas 
bieden? "Nee. Ik heb altijd 
gezegd 'als je kopieert van 
een andere team dan ben 
je altijd te laat en kun je in 
het beste geval net zo hard 
gaan als dat team'. Dat wil 
je niet, althans wij willen 
dat niet. Racing Point gaat 
Mercedes ook nooit ver-
slaan. Alleen betekent dit 
voor hen nu een enorme 
stap voorwaarts in het 
middenveld. Maar voor ons 
is dat natuurlijk geen 
optie."

HET PROTEST TEGEN ‘DE ROZE
MERCEDES’ VAN RACING POINT UITGELEGD
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https://motorsport.tv/embed/flqUnlOe?autoplay
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