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Erik Nooij

Bart Luteijn

Er zit nog altijd muziek in leasing, zo blijkt weer uit alle recente (kwartaal)
cijfers. Dat schrijven we eigenlijk al jaren. Natuurlijk, economisch guur weer 
zou straks nog wat roet in het eten kunnen gooien, maar tegelijkertijd zien 
we de leasebranche verder consolideren en worden nieuwe markten verder 
ontwikkeld – denk aan fietsen en private (occasion) lease. Maar wellicht 
belangrijker voor de toekomstbestendigheid van de leasebranche: nieuwe 
Aziatische merken omarmen het (Europese) leasemodel! Ze gaan zelfs 
rechtstreeks samenwerkingen aan met leasemaatschappijen. Schroom om in 
een Chinese EV te gaan rijden, blijkt er nauwelijks te zijn in de zakelijke markt 
(want geleased!). Sixt heeft alvast 100.000 BYD’s (Build Your Dreams) voor de 
komende jaren veiliggesteld. Of u daar als fleetowner wat aan heeft? Er komen 
in ieder geval meer EV’s beschikbaar, doorgaans tegen een wat vriendelijker 
prijskaartje dan de Europese concurrentie. En EV’s zijn natuurlijk cruciaal in 
de energietransitie, goed voor de duurzaamheidsambities van fleetowners. 
En als dat aanbod nu eens flexibel kan worden ingezet – in combinatie met 
aantrekkelijke alternatieven die de keuzevrijheid van werknemers vergroten - 
wat volgens mobiliteitsdeskundige Carlo van de Weijer (zie verder in dit nummer) 
absoluut een vereiste in een modern mobiliteitsbeleid - dan kunt u wel eens een 
versnelling aanbrengen in uw eigen transitie. Niet voor niets het thema van dit 
nummer van Fleet & Lease.

Blijf vooral op de hoogte van deze ‘versnelling’ en meld u aan op onze wekelijkse 
nieuwsbrief van onze online titel TrendsinAutoleasing.nl!

Bart Luteijn, hoofdredacteur Fleet & Lease en TrendsinAutoleasing.nl

Transitie (en 
flexibilisering) in 
versnelling!
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Goedkoper ov geen reden om 
auto vaker te laten staan

Verlaging van de ov-tarieven is geen effectieve 
maatregel om mensen ertoe te bewegen vaker 
het ov te nemen in plaats van de auto. Goedkoper 
ov leidt daarentegen vooral tot extra mobiliteit 
omdat mensen meer gaan reizen. Tariefverlagingen 
hebben ook tot gevolg dat mensen minder gaan 
fietsen en lopen.

Dit concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut 
voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het rapport ‘Effecten 
tariefverlagingen in het ov’. Bij een vlakke tariefdaling, 
waarbij de ov-tarieven voor iedereen en op alle 
tijdstippen dalen, is ruim driekwart van de toename 
in ov-gebruik toe te schrijven aan reizen die nu nog 
niet worden gemaakt, zo blijkt uit het KiM-onderzoek. 
Dit aandeel kan nog hoger uitvallen, wanneer 
tariefverlagingen enkel op bepaalde tijdstippen of voor 
bepaalde doelgroepen gelden.

Er vindt slechts een beperkte verschuiving plaats 
van auto- naar ov-gebruik. Bij een vlakke tariefdaling 
zou ongeveer 18% van de toename in ov-mobiliteit 
afkomstig zijn van reizen die anders met de auto 
worden gemaakt. Omdat het autogebruik in Nederland 
veel groter is dan het ov-gebruik, zijn de effecten van 
prijsverlaging in het ov op het autogebruik relatief 
veel kleiner. Als het ov-gebruik met 1% toeneemt 
door verlaging van de tarieven, dan neemt het 
autogebruik met slechts 0,03% af. Een sterke groei 
in ov-gebruik kan ook leiden tot andere effecten voor 
de ov-gebruikers, zoals een verminderde kans op een 
zitplaats. Daardoor kunnen bestaande ov-reizigers op 
zoek gaan naar een alternatieve vervoerwijze.

Er zijn allerlei situaties waarin het ov geen alternatief 
is voor de auto. In niet-stedelijke gebieden is het ov-
aanbod beperkter dan in stedelijke gebieden,
 waardoor de reis met het ov vaak veel langer duurt 
dan een autorit. ’s Nachts is in niet-stedelijke gebieden 
vaak helemaal geen ov beschikbaar. Voor autoritten 
binnen of tussen hoog-stedelijke gebieden biedt het ov 
daarentegen veel vaker een alternatief. De reistijd met 
het ov is daar vaak competitief met die van de auto.
Voor een verschuiving van auto- naar ov-gebruik 
is een combinatie van maatregelen effectiever dan 
enkel het verlagen van de tarieven in het ov, stellen 
de onderzoekers. Door het gebruik van de auto 
minder aantrekkelijk te maken en het ov tegelijkertijd 
aantrekkelijker, zal naar verwachting het effect 

op het autogebruik groter zijn. Maatregelen om 
het autogebruik minder aantrekkelijk te maken 
zijn bijvoorbeeld hogere parkeertarieven. Naast 
tariefverlagingen, dragen een groter aanbod en een 
hogere kwaliteit ook bij aan een aantrekkelijker ov.

ISS en LeasePlan in partnership van ‘de volgende 
generatie’

Nederlanders kiezen 
steeds vaker voor 
duurdere fiets

Het heet de eerste overeenkomst in zijn soort 
te zijn in de leasesector, die tussen facilitaire 
dienstverlener ISS (wereldwijd 20.000 voertuigen) 
en LeasePlan. Een zogenaamde Vested-
overeenkomt met duurzame mobiliteit als centraal 
thema.

Vested is een in Nederland relatief nieuw 
begrip (business model) voor het aangaan van 
intensieve strategische samenwerking, gebaseerd 
op gezamenlijke waarden en doelstellingen. 
ISS en LeasePlan hun contract ontworpen in 
overeenstemming met de Vested-methodologie en 
-principes. Het proces werd begeleid door experts 
van EY en gecertificeerd door CIRIO, een Zweeds 
advocatenkantoor dat volledig is geautoriseerd door 
de Universiteit van Tennessee om Vested-contracten 
te certificeren.

De ‘Vested-manier’ van werken is nu een belangrijke 
factor om het doel te bereiken dat eerder dit jaar door 
ISS werd uitgesproken: tegen 2030 netto nul uitstoot 
binnen de wereldwijde vloot van 20.000 voertuigen. 
Een groot deel van de vloot werd al geleaset bij 

LeasePlan; de totale uitstoot bedraagt nu zo’n 60.000 
ton broeikasgassen per jaar.

Tevredenheid bestuurder
In het Vested-partnership verbinden beide bedrijven 
zich aan het doel om in eerste instantie de CO2-
uitstoot van het wagenpark tegen 2025 met een 
derde te verminderen – met elektrische voertuigen 
als belangrijkste drijfveer – en om de totale 
eigendomskosten te optimaliseren, ongevallen te 
verminderen en de tevredenheid van de bestuurder 
te vergroten. Volgens Berno Kleinherenbrink, CCO 
van LeasePlan, is het Vested-partnership ene 
primeur in de branche die de dynamiek tussen klant 
en leverancier fundamenteel opnieuw uitvindt en 
echte waarde creëert voor beide partijen. “Door ons 
aan te sluiten bij gedeelde doelen en waarden, zijn 
we in staat om digitale oplossingen van de volgende 
generatie te ontwikkelen die toonaangevend zijn 
op het gebied van toekomstig wagenparkbeheer. 
We kijken ernaar uit om voort te bouwen op onze 
meer dan 20 jaar durende samenwerking met 
ISS, terwijl we onze krachten bundelen om de 
uitstoot van wegtransport te verminderen en de 
klimaatverandering te bestrijden.”

De Vested-overeenkomst van ISS en LeasePlan 
heeft een wereldwijde reikwijdte. In eerste instantie 
zal de overeenkomst worden geïmplementeerd en 
uitgevoerd in Denemarken en Duitsland, met andere 
landen die in 2023 zullen volgen.

Het aantal verkochte e-bikes is weer flink 
toegenomen en vooral die uit het hogere 
prijssegment, blijkt uit de nieuwste editie van 
‘Mobiliteit in Cijfers Tweewielers 2022-23’. Zo steeg 
het aandeel fietsen boven de €2700,- van 4 procent 
in 2017 tot 19 procent in 2021.

Vanaf 2015 is het aantal e-bikes in Nederland 
verdrievoudigd tot 3,4 miljoen vorig jaar. Naast 
de ‘gewone’ e-bikes telde Nederland begin 2022 
ook nog 28.098 speed pedelecs, ruim 9.000 meer 
dan twee jaar eerder. Het totale aantal fietsen in 
Nederland bedroeg vorig jaar 23,4 miljoen en dat is 
bijna een derde meer dan in 2000, toen BOVAG en 
RAI Vereniging voor het eerst een schatting afgaven. 
In deze nieuwste jaarlijkse publicatie van RAI 
Vereniging en BOVAG ook cijfers over de verkoop van 
bromfietsen (+ 8 procent) en de motor (+40 procent). 
Die laatste blijft populair en is steeds meer in trek bij 
jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar.
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500.000ste app-gebruiker van 
Shell Recharge Solutions

KwikFit ondersteunt grootste 
e-bike fabrikant van VS

Prijs occasion breekt nieuw record: 
24.428 euro

Een half miljoen EV-rijders maakt nu gebruik van de Shell Recharge-app om 
hun laadsessies te beheren, meldt Shell Recharge Solutions. Een belangrijke 
mijlpaal in slechts twee jaar behaald, zegt CEO Melanie Lane.

Het toon wat haar betreft aan dat de app essentieel is om de massale overstap 
naar elektrisch rijden mogelijk te maken. “Door een naadloze gebruikerservaring 
en een uitgebreide toegang te bieden tot een groot aantal laadpunten in het 
VK en Europa, draagt de Shell Recharge-app er in belangrijke mate aan bij dat 
elektrische mobiliteit sneller de norm wordt”, aldus Lane. Gebruikers hebben 
toegang tot meer dan 300.000 publieke laadpunten in 35 landen binnen het 
openbare netwerk van Shell en zijn roamingpartners. De app is beschikbaar in 14 
talen en zorgt dat EV-bestuurders in Europa binnen het openbare roamingnetwerk 
van Shell een laadpunt in de buurt kunnen vinden. Er kan gefilterd worden op 
laadsnelheid, type aansluiting en beschikbaarheid en de tarieven zijn duidelijk 
voordat de laadsessie wordt gestart. Ook kunnen laadsessies of afstnad worden 
gestart of gestopt.

KwikFit gaat samenwerken met Rad Power Bikes, de grootste e-bike fabrikant 
van Noord-Amerika. Hierbij gaat KwikFit in Nederland een belangrijke rol spelen 
in het Europese servicenetwerk van de e-bike fabrikant.

KwikFit startte eerder dit jaar zijn e-bike service voor vrijwel alle merken 
e-bikes en voegt daar nu de samenwerking met Rad Power Bikes aan toe. Naast 
onderhoud en herstel kunnen ook garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd. 
De e-bike monteurs zijn door KwikFit zelf opgeleid en daarnaast door Rad Power 
Bikes getraind. Daarnaast worden alleen door Rad Power Bikes geteste en 
goedgekeurde onderdelen gebruikt. Pieter Bikker, E-mobility Director bij KwikFit, 
ziet de samenwerking als een volgende stap richting het doel om een van de 
belangrijkste partijen in e-mobility te worden. “De trendy e-bikes van Rad Power 
Bikes en hun missie om energie-efficiënt vervoer voor iedereen toegankelijk te 
maken, sluit naadloos aan op onze visie voor de garage van de toekomst.”

Afgelopen oktober is de gemiddelde occasionprijs in Nederland opnieuw naar 
een nieuw record gestegen: 24.428 euro. Een stijging van 2,9% vergeleken met 
september en 2,6% hoger dan het laatste record van afgelopen juni.

AutoScout24 maakt dit zojuist bekend. Waar Nederland in september nog leek 
achter te blijven op de andere Europese markten die al wel een forse stijging lieten 
zien, werd er in oktober een inhaalslag gemaakt. Nederland kan zich ook weer bij 
dit rijtje voegen en gemiddeld wordt een occasion voor 10,2% meer aangeboden 
dan begin dit jaar. De prijzen zijn afgelopen maand het hardst gestegen in het 
kleinere segment. De prijs voor een kleine auto steeg in oktober met 5,7% naar 
een gemiddelde prijs van 14.065 euro. Voor een middenklasser betaal je gemiddeld 
3% meer dan een maand geleden en komt met 24.616 euro in de buurt van de 
algemene gemiddelde occasionprijs

XXImo met (en achter) nieuwe 
parkeerdiensten
XXImo lanceert in samenwerking met Q-Park Scan & Go Parking voor het in- 
en uitrijden op basis van kentekenherkenning. Daarnaast biedt het bedrijf nu 
ook een ‘totaaloplossing voor parkeren’ voor gebruikers van de parkeerapp 
Yellowbrick.

Door de samenwerking met de parkeerapp van Yellowbrick krijgen gebruikers 
– naast mobiel parkeren op straat – nu ook toegang tot 95 procent van alle 
parkeergarages in Nederland. XXImo verzorgt de uitgifte van de kaart die werkt 
bij alle garages die Visa accepteren als betaalmiddel. Alle parkeeracties die 
met Yellowbrick gedaan worden, zowel op straat als in de garage, komen op 
één maandelijkse btw-gespecificeerde factuur. Door de btw-specificatie is deze 
oplossing van Yellowbrick ook aantrekkelijk voor zakelijke gebruikers.

Daarnaast lanceert XXImo is samenwerking met Q-Park Scan & Go Parking. 
Met deze nieuwe parkeerdienst kunnen gebruikers van XXImo snel een eenvoudig 
alle Q-Park parkeergarages in- en uitrijden op basis van kentekenherkenning. 
De parkeerkosten worden automatisch op het XXImo-account geboekt en 
overzichtelijk weergegeven op het transactieoverzicht en de maandelijkse 
btw-factuur. Scan & Go Parking wordt eerst gelanceerd in België. Alle Belgische 
XXImo-gebruikers krijgen vanaf nu drie maanden kosteloos toegang tot deze 
nieuwe parkeerdienst. Na de lancering wordt de dienst stapsgewijs verder 
uitgerold naar andere landen. Begin 2023 wordt ook onderzocht wanneer alle 
Nederlandse en Duitse gebruikers van XXImo de Q-Park parkeerfaciliteiten kunnen 
in- en uitrijden op basis van hun kenteken.

Patrick Bunnik, CEO bij XXImo, ziet het als zijn missie om zakelijke mobiliteit zo 
makkelijk mogelijk te maken voor werkgever én werknemer. “Dat betekent dat 
we continu met onze mobiliteitspartners samenwerken aan innovaties om de 
mobiliteitservaring nog verder te verbeteren. Met Scan & Go Parking nemen we 
alle frictie weg rondom parkeren in garages.”
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LEVV’s zullen 
bestelauto’s 
niet vervangen

Lichte elektrische vrachtvoertuigen, de zogenaamde 
LEVV’s, komen vaker in het Nederlandse straatbeeld 
voor – en de groei zal zich doorzetten – maar het zal 
niet en masse de (diesel)bus vervangen. Er wordt 
eerder gekozen voor een EV-bestelauto.

Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van het 
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De 
redenen dat ondernemers niet overstappen op een 
LEVV zijn divers. Zo wordt onder andere de beperkte 
laadcapaciteit of actieradius van de LEVV genoemd. 
De laadcapaciteit van een grote vrachtfiets is 
ongeveer een kwart van de laadcapaciteit van een 
middelgrote bestelbus.

De beperkte laadcapaciteit van een LEVV kan opgelost 
worden door een bestelauto te vervangen door meer 
dan 1 LEVV, maar dit is kostentechnisch niet erg 
interessant. De totale kosten voor de gebruiker zijn 
namelijk hoger als meer dan 1 LEVV nodig is om een 
bestelbus te vervangen, blijkt uit het KiM-onderzoek. 
Daarbij komt: voor sommige werknemers, zoals 
servicemonteurs, is het gebruik van de bestelbus 
een deel van de arbeidsvoorwaarde. Ze zijn gehecht 
aan het gemak en comfort dat een bestelbus biedt. 
Overstappen op LEVV’s vraagt daarnaast vaak 
aanpassingen in de bedrijfsvoering. Gebruikers 
van LEVV’s geven in het onderzoek aan dat zij zich 
snel, gemakkelijk en efficiënt door de stad kunnen 
verplaatsen met een vrachtfiets of andersoortige 
LEVV. Daarnaast noemen zij duurzaamheid, imago 
en kostenbesparing als reden om een vrachtfiets 
of andere LEVV’s te gebruiken. De kostenbesparing 
komt omdat de bestuurder van een vrachtfiets 
geen rijbewijs nodig heeft. Zodoende is er meer 
(jong) personeel te vinden voor het rijden met een 
vrachtfiets dan voor een bestelbus.

CBS: we rijden nog niet zoveel als vóór corona
Vorig jaar reden we bijna 5 procent meer dan in 
2020, maar dat is nog altijd 11 procent minder dat 
voor corona in 2019, blijkt uit de nieuwste cijfers van 
het CBS. Het grootste deel (78%) van de kilometers 
werd gereden met personenauto’s.

Hoewel het aantal personenauto’s in 2021 vergeleken 
met twee jaar eerder met 2 procent is toegenomen, 
nam het gemiddelde jaarkilometrage in deze periode 
met 16 procent af naar 11 duizend kilometer per per-
sonenauto. Het aantal buskilometers blijkt uit deze 
cijfers van CBS de grootste daler te zijn. Tussen 2019 
en 2021 daalde het met 25 procent. Dat hing vooral 
samen met een afname van het aantal lijndienst-
bussen (-9 procent) en het aantal touringcars (-21 
procent). Voertuigen voor het vervoer van goederen 
legden ongeveer evenveel (zware vrachtvoertuigen) 
of juist meer kilometers (bestelauto’s) af dan in het 
laatste jaar voor de coronapandemie. Het totale 

aantal afgelegde kilometers (uitgezonderd die van 
motor- en bromfietsen) in 2021 komt uit op bijna 134 
miljard kilometer.

Auto-abonnementenbedrijf godrive.nu haalt 4 
miljoen op

Onderzoek: eigen manier van reizen 
het best

Godrive.nu heeft in november vier miljoen euro 
opgehaald bij autofinancierder yesqar. De startup 
die auto-abonnementen aanbiedt voor jong 
gebruikte auto’s kan hierdoor een verdere groei van 
de leasevloot realiseren.

Godrive.nu speelt in op de veranderende markt 
die verschuift van het bezit van een auto naar 
alleen het gebruik ervan. Volgens Sjors Hemmen, 
oprichter en CEO godrive.nu, is het platform een 
full-serviceoplossing voor mobiliteit en ontzorgt 
de automobilist volledig. De gebruiker sluit in een 
paar klikken een all-in auto-abonnement af en 
ontvangt de auto binnen twee weken. “Dankzij de 
samenwerking met yesqar kunnen wij ons volledig 
focussen op de ontwikkeling van het platform”, aldus 
Hemmen. Volgens financierder yesqar, dat als dochter 
van NIBC bank sinds 2020 ‘slimme’ financieringen 

levert voor ‘de branche in transitie’, past de auto-
abonnementen van godrive.nu goed in de tijdsgeest 
waarbij gebruikers niet wachten tot ze het geld 
hebben gespaard om een auto te kopen. “We hebben 
alle vertrouwen in een jarenlange samenwerking met 
godrive.nu.” 
In Nederland zijn er nu meerdere aanbieders van 
auto-abonnementen; van autofabrikanten als Lynk & 
Co en Volvo (Car by Volvo) tot autoverhuurders (Sixt+) 
en leasemaatschappijen als Even Rijden van Achmea 
in samenwerking met Athlon. Sommigen brengen het 
uiteindelijk als private leaseproduct maar bij auto-
abonnementen draait het in principe om maandelijks 
opzegbare contracten waar geen BKR-registratie voor 
nodig is.

Iemand die altijd met de auto reist, denkt dat 
fietsers vaak natregenen en OV-reizigers alleen 
maar vertraging hebben. Fietsers en OV-reizigers 
denken juist weer dat automobilisten vaak in de file 
staan.

Deze stereotypen over ‘anders reizenden’ overheerst 
in het onderzoek van Zuid-Holland Bereikbaar. Die 
wilde weten hoe men nu meestal reist, hoe dat bevalt, 
wat een eventuele tweede vervoerskeuze zou zijn en 
wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Doel van de 
enquête was om inzicht te krijgen in hoe reizigers 
denken over andere manieren van vervoer om zo 
haakjes te vinden om meer mensen te stimuleren de 
auto (vaker) te laten staan.
De voordelen die de respondenten noemen over hun 
eigen vervoer blijken dus lang niet altijd gedeeld te 
worden door de reizigers van de andere modaliteiten. 
Alle respondenten zijn het wel met elkaar eens dat 
je met fietsen lekker buiten in beweging bent en dat 

het een ontspannen manier van vervoer is. Maar OV-
gebruikers en automobilisten noemen het weer als 
belangrijkste nadeel van fietsen. Ook wordt gedacht 
dat je met de fiets vaak pech onderweg hebt en dat 
het lang duurt voor je ergens bent. Automobilisten 
en fietsers vinden elkaar in hun mening over het 
openbaar vervoer: het is een ontspannen manier 
van reizen en heeft als pluspunt dat je niet op het 
verkeer hoeft te letten. De reden dat het voor hen 
geen voorkeursvervoer is, komt omdat zij het OV te 
druk vinden. Zij noemen daarnaast de vertragingen, 
ongunstige reistijden en slechte verbindingen als 
nadeel. Het voordeel van kunnen werken in het OV 
wordt alleen door OV-reizigers zelf gezien. Fietsers 
en OV-reizigers zijn het weer met elkaar eens over de 
auto: het is een snel vervoermiddel en het is fijn dat je 
de vrijheid hebt om te vertrekken wanneer je wilt en 
dat je in je eigen omgeving zit. Maar de hoge kosten 
voor brandstof en onderhoud en de files op de weg 
zijn grote nadelen.

Wanneer de automobilist niet met de auto kan, zou hij 
in gelijke mate kiezen voor het OV en de fiets (beide 
circa 40%). Ruim 20% geeft aan dan te kiezen voor 
niet-reizen en voor fulltime thuiswerken. Nog eens 
20% geeft dan aan op zoek te gaan naar een andere 
baan omdat de afstanden te groot zijn om met ander 
vervoer te bereiken. Als fietsers zouden moeten 
overstappen op een ander vervoermiddel, dan kiest 
de meerderheid voor het openbaar vervoer omdat dat 
een ontspannen manier van reizen is. Slechts 20% 
overweegt dan de auto te pakken. De OV-reiziger kiest 
als alternatief de fiets (54%), circa 30% kiest voor de 
auto en maar liefst 25% zegt dan te gaan lopen
abonnementen draait het in principe om maandelijks 
opzegbare contracten waar geen BKR-registratie voor 
nodig is.
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Rotterdam meest EV-
vriendelijke gemeente

Gemeente Rotterdam is het meest vriendelijk voor 
elektrische rijders in Nederland. Dit maakte ALD 
Automotive op 10 november bekend. Het is de eerste 
keer dat de leasemaatschappij de verkiezing ‘Meest 
EV-vriendelijke gemeente’ houdt.

Rotterdam laat hiermee onder meer Utrecht en 
Amsterdam achter zich. De jury vindt het EV-
beleid van Rotterdam vooruitstrevend en helder. 
En Rotterdam heeft oog voor de belangen van de 
EV-rijder. Zo kan je in Rotterdam nog steeds bij een 
publieke laadpaal voor 26 ct/kWh laden. Een stad met 
een sterk publiek netwerk en met ook steeds meer 
snellaadpunten. De gemeente geeft bovendien het 
goede voorbeeld met het EV-beleid voor het eigen 
gemeentelijke wagenpark. Maar ook: om de logistieke 
sector te stimuleren zijn er verruimde laad- en 
lostijden omdat elektrisch vervoer stiller is. Aldus 
enkele conclusies uit het juryrapport.

De vakjury bestaat Lonneke van der Horst en Chris 
Heiligers (beiden van ALD Automotive), Marina van 
Helvoort (VER), Marc Klaver (automotive journalist) 
en Carlo van de Weijer (mobility expert aan de TU 
Eindhoven). Volgens Van der Horst is Nederland 
weliswaar een van de koplopers binnen Europa als 
het gaat om elektrisch rijden, maar door de versnelde 
elektrificering van mobiliteit lopen we tegen
beperkingen aan. “Een van de belangrijkste barrières 
is de infrastructuur van openbare laadpalen in 
combinatie met de grenzen van het energienetwerk”.
Van der Horst benadrukt dat gemeenten een 
bepalende rol hebben in de transitie door de overstap 
naar elektrisch rijden makkelijker te maken voor 
inwoners, bezoekers en bedrijven door bijvoorbeeld 
laadpunten te plaatsen. “Er zijn veel uitdagingen die 
we niet uit het oog moeten verliezen, maar er zijn 
ook al mooie en succesvolle initiatieven die we met 
deze verkiezing voor het voetlicht willen brengen. 
Door elkaar te inspireren en een voorbeeld aan 
elkaar te nemen, kunnen we verder komen in de 
energietransitie. Daarom roept ALD Automotive de 
verkiezing ‘Meest EV-vriendelijke gemeente’ in het 
leven.”

Kosten door onveilig verkeer veel hoger 
dan gedacht
Uit verschillende rapporten blijkt dat de 
maatschappelijke kosten door verkeersonveiligheid 
veel groter zijn dan gedacht: jaarlijks 27 
miljard. Bovendien dat de doelstelling van het 
kabinet om in 2030 een halvering van het aantal 
verkeersslachtoffers te bereiken, ook met 
aanvullende maatregelen, buiten bereik ligt. 

Dat stelt althans de Verkeersveiligheidscoalitie 
in een reactie op verschillende rapporten over 
verkeersveiligheid die vandaag naar de Tweede 
Kamer zijn gestuurd. Opvallend zijn de nieuwste 
cijfers van Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) 
waaruit blijkt dat de maatschappelijke kosten door 
verkeersonveiligheid zo veel hoger blijkt. In 2018 
kwam de berekening nog uit op 17 miljard. De 
belangrijkste reden voor de stijging naar 27 miljard is 
dat mensen veel meer waarde zijn gaan hechten aan 
het voorkomen van verkeersongevallen.
De Verkeersveiligheidscoalitie vindt dat nu echt 
alles op alles gezet moet worden om het aantal 
verkeersslachtoffers terug te dringen. Het kabinet 
moet nu stevig doorpakken. “Alleen als we echt 
inzetten op verkeersveilige steden, veilige voertuigen, 

handhaving én afleiding in het verkeer tegengaan, 
kunnen we het aantal verkeersslachtoffers 
drastisch omlaag brengen. De hoogste tijd dus 
voor de overheid en politiek om hier gehoor aan 
te geven en maatregelen te nemen om het aantal 
verkeersongevallen fors te verlagen”, aldus de 
coalitie in een verklaring.

Onverminderd hoog
Nederland is de afgelopen vijftien jaar zijn internationale 
koppositie als verkeersveilig land al kwijtgeraakt. Het 
aantal verkeersdoden en gewonden dat jaarlijks in 
Nederland te betreuren valt, is al jaren onverminderd 
hoog. Zonder aanvullende maatregelen is de halvering 
van het aantal verkeersslachtoffers in 2030 ver buiten 
bereik. En op weg naar nul slachtoffers in 2050 wordt 
nagenoeg onmogelijk.

Hoe het tij te keren? Volgens de coalitie blijkt 
uit verschillende wetenschappelijke studies dat 
investeren in een verkeersveilige infrastructuur het 
meest kosteneffectief is: iedere euro betaalt zich drie 
tot vier keer terug. “De hoogste tijd voor de overheid 
en de politiek om te investeren in verkeersveilige 
steden, veilige voertuigen, handhaving en het 
tegengaan van afleiding in het verkeer.” Uit eerdere 
doorrekeningen blijkt dat er de komende 30 jaar nog 
zeker 15 miljard extra nodig is ten opzichte van de 
huidige budgetten, waarvan ruim 6,5 miljard euro aan 
investeringen in een verkeersveilige infrastructuur.
De Verkeersveiligheidscoalitie bestaat sinds 2017 is 
een samenwerkingsverband van enkele tientallen 
organisaties waaronder VNA, ANWB, AON, BOVAG en 
Veilig Verkeer Nederland.

‘Installatie thuislaadpaal 
leidt vaak tot frustratie’

De installatie van een eigen laadpaal zorgt bij 
48% van de elektrische autorijders voor de nodige 
frustratie. Vooral levertijd en technische vragen 
vooraf vormen een struikelblok. Dit blijkt uit recent 
onderzoek door Ruigrok Onderzoek & Advies in 
opdracht van Blue Current.

Uit ervaring van de ondervraagden van dit onderzoek 
blijkt dat het proces dat volgt na aanschaf van een 
elektrische auto, de nodige zorgen en frustraties met 
zich meebrengt. Bijna de helft van de ondervraagden 
kregen de nodige tegenslag te verwerken bij 
installatie van een thuislader. Toch is een eigen 
laadpaal bij een groot deel van de toekomstige 
gebruiker (44%) gewenst. Als ze tenminste een 
heldere informatievoorziening krijgen over het totale 
proces van installeren. Voor degenen die deze keuze 
al gemaakt hebben, was het goedkoper kunnen laden 
in daluren doorslaggevend om de laadpaal installatie 
bij de woning door te zetten.

Zakelijke rijders
Het onderzoek richt zich ook op laden in de openbare 
ruimte en op kantoor. Zo’n 26% van de huidige 
EV-rijders ervaart dat er vaak géén plek is bij een 
dichtstbijzijnde laadpaal. Van de zakelijke rijders 
vindt 19% dat er te weinig oplaadpunten op het werk 
zijn; 7 op de 10 ervaart zelfs frustraties rondom 

het laden. Het niet altijd kunnen laden is dan ook 
de voornaamste reden om te kiezen voor een eigen 
exemplaar bij de woning; 44% van de elektrische 
rijder wenst dit. Mark de Raaij, co-founder Blue 
Current, ziet duidelijk dat er behoefte is aan heldere 
en duidelijke communicatie. “Slechts 29% van de 
potentiële elektrische autorijders is het helder wat 
er de aanschaf van een EV komt kijken. Wij denken 
aan communicatie tijdens de hele klantreis: van 
de installatie tot het uiteindelijke gebruik van het 
laadpunt. Ook rondom zo slim mogelijk laden – zoals 
laden op eigen energie – geven we advies en delen 
we kennis. Het is belangrijk om onze partners, 
leasemaatschappijen, hierin maximaal te ontzorgen, 
zodat zij zich kunnen focussen op hun eigen 
dienstverlening.”
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Het totaal aantal 
verkeersovertredingen 
blijkt dit jaar redelijk 
stabiel, maar het 
gebruik van de telefoon 
in het verkeer blijft 
problematisch. In het 
tweede tertiaal (mei t/m 
augustus) van 2022 zijn 

bijna een derde meer overtredingen met de telefoon 
geconstateerd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid publiceert 
het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes. 
De meeste verkeersboetes worden opgelegd voor te 
hard rijden, maar het zijn er minder: 2.370.783 in het 
tweede tertiaal van 2022, tegen 2.514.616 in dezelfde 
periode een jaar eerder. Ook bij de trajectcontroles is 

een daling te zien van 849.545 vorig jaar naar 786.637 
dit jaar. Het totale aantal verkeersovertredingen komt 
uit op 2.937.812, ruim 1% minder dan in dezelfde 
periode een jaar eerder.

Maar dan de telefoon: werd vorig jaar bij 47.438 
mensen gezien dat een mobiele telefoon als 
bestuurder werd vastgehouden, dit jaar was dat bij 
66.150 mensen. Bijna een derde van dat aantal is 
afkomstig van fietsers (21.029). Vorig jaar ging dat om 
16.155. De politie zet door het hele land zogenaamde 
MONOcams in, waarmee gecontroleerd wordt op het 
vasthouden van een mobiel apparaat achter het stuur. 
Ook kunnen bestuurders vanuit touringcars in de 
gaten gehouden. Het tegengaan van afleiding is één 
van de prioriteiten in de verkeershandhaving.

De wagenparkbeheersoftware van ABAX koppelt 
met Concar, een ‘marktplaats voor financiële 
diensten’. De parkeeroplossingen van onder andere 
Parkd, Yellowbrick en Flowbird worden daarmee 
opgenomen in de ABAX-software.

Klanten van ABAX kunnen hiermee profiteren van 
de voordelen van naadloos, automatisch parkeren 
en betalen. Volgens ABAX is parkeren één van de 
gebieden waar nog veel te winnen is voor bedrijven. 
“Slim wagenparkbeheer en automatisering zijn 
essentieel om kosten in de hand te houden”, aldus 

Steve Tambuyser, Partner Manager bij ABAX. De 
parkeeroplossing van Concar laat parkeersessie 
automatisch starten en stoppen; het zit in het 
systeem van ABAX dus er is geen aparte app voor 
nodig. “De nieuwe samenwerking maakt het mogelijk 
om het dagelijkse werk van mobiele medewerkers te 
vereenvoudigen en de totale parkeerkosten van een 
wagenpark tot wel 20% te verlagen,” zegt Olivier De 
Clercq, CEO & Co-Founder at Concar.
Concar, een Belgische scale-up, noemt zichzelf een 
marktplaats voor financiële diensten die toegang 
biedt tot connected car data via de integratie van 

één enkele API. Het heeft de focus op aftersales-
telematicatechnologie die B2B-financiële diensten 
zoals automatisch parkeren en PAYD-verzekeringen 
faciliteert.

Dat het snel kan gaan met de energietransitie 
in autoland, blijkt uit het nieuwe overzicht van 
BOVAG over de brandstoffenmix van nieuwe auto’s. 
Hybrides -met en zonder stekker- worden in rap 
tempo de standaard.

Decennialang waren de Nederlandse 
verkoopstatistieken van nieuwe auto’s qua 
brandstofsoort zeer overzichtelijk: 4 op de 5 was 
een benzine, tussen de 15 en 20 procent betrof een 
diesel en een paar procent reed met een LPG-
tank de showroom uit. De laatste 5 jaar zijn de 
verhoudingen fundamenteel veranderd, zegt de 
BOVAG. In 2022 is 1 op de 5 nieuwe personenauto’s 
volledig elektrisch, minder dan 40 procent is een 
benzine en het dieselaandeel is verwaarloosbaar. Uit 
de gegevens van BOVAG en RDC blijkt dat in de eerste 
tien maanden van dit jaar slechts 100.443 nieuwe 
personenauto’s werden afgeleverd die puur en alleen 
op benzine rijden. In 2018 waren dat er in dezelfde 
periode nog bijna 300.000, met een aandeel in 
nieuwverkoop van 76,5 procent. Nu betreft nog geen 
40 procent van de registraties een benzineauto.
Een jaartje eerder, in 2017, vonden tussen januari en 
oktober bijna 65.000 nieuwe diesels hun weg naar 
een Nederlandse klant, oftewel 18 procent van het 
verkooptotaal. Dit jaar zijn dat er tot en met oktober 

4.106 en bedraagt het marktaandeel 1,6 procent.
3 op de 5 met elektromotor
Hybrides -met en zonder stekker- worden in rap 
tempo de standaard, aangezien zij dit jaar met bijna 
95.000 stuks al goed zijn voor ruim 37 procent van 
alle registraties. 5 jaar geleden was het marktaandeel 
nog geen 5 procent. Destijds betrof in de eerste tien 
maanden van het jaar (2017) minder dan 2 procent 
een volledig elektrisch model, oftewel minder dan 
6.000 exemplaren. Intussen is 20,8 procent van alle 
nieuwe personenauto’s een elektrische en dat zijn 
er dit jaar tot en met oktober in absolute aantallen 
52.771. Zodoende heeft bijna 3 op 5 nieuwe auto’s 
dit jaar een elektromotor aan boord, in hybride dan 
wel volledig elektrische vorm. De interesse voor LPG 
lijkt de laatste jaren enigszins opgeleefd, hoewel het 
nog immer om bescheiden volumes gaat. Wellicht 
onder invloed van de gestegen brandstofprijzen gaat 
het in 2022 tot nu toe om ruim 1.700 nieuwe LPG-
auto’s en dat is 0,7 procent van de markt, hetzelfde 
aandeel als vorig jaar. Op het dieptepunt in 2019 
werden in de eerste tien maanden slechts 495 nieuwe 
auto’s op LPG geregistreerd. Waterstof neemt nog 
geen grote vlucht: dit jaar werden er 85 van dit soort 
personenauto’s afgeleverd.

“Transportsector legt 
focus teveel op EV”

Om de CO2-reductiedoelstelling in de 
transportsector te halen is een beleid nodig dat 
verder gaat dan zero-emissie. Want met alleen 
elektrische trucks gaan we het niet redden, stelt 
Machiel Bode, sectorspecialist Transport, Logistics 
and Mobility, ING Sector Banking.

Ook als het doel van 16.000 elektrische voertuigen 
in 2030 wel wordt gehaald – wat volgens Bode 
maar zeer de vraag is – bestaat 90 procent van 
het Nederlandse vrachtwagenpark dan nog uit 
brandstofmotor aangedreven voertuigen. Daarom moet 
er ook aandacht komen voor een brandstof-efficiency 
beleid in de ruimste zin van het woord met aandacht 
voor emissiearme alternatieve brandstoffen en – 
aandrijvingen zoals biodiesel en plug-in-hybrides. Bode: 
“Als we zo’n tweesporenbeleid niet volgen, dan loopt 
verduurzaming in het transport onnodige vertraging op. 
Veel transportondernemers weten door de hoeveelheid 
aan informatie niet goed welke stappen zij moeten 
zetten in de transitie naar zero-emissie. Ook zijn er 
vrachtautomerken die nieuwe zero-emissievoertuigen 
presenteren alsof deze vrachtwagens direct en in grote 
aantallen leverbaar zijn. Dat is nog niet het geval.”

Diverse technische rapporten laten de verwachting 
zien dat elektrische transportvoertuigen in de toekomst 
steeds beter gaan presteren, bijvoorbeeld op het gebied 
van actieradius en laadsnelheid. Maar omslagpunten 
worden niet alleen door techniek bepaald, stelt 
de sectoreconoom. “Het gaat ook om werkelijke 
beschikbaarheid van voldoende materieel op de lange 
termijn, bereidheid van opdrachtgevers voor elektrische 
transportvoertuigen te betalen en de mogelijkheid 
om elektrisch te kunnen laden.“ Om de Nederlandse 
klimaatdoelstellingen te halen staat de transportsector 
in Nederland voor de grote uitdaging om in 2030 70 
procent CO2-uitstoot te reduceren.

Stijging boetes handheld telefoongebruik

ABAX integreert parkeeroplossing van Concar

Brandstofmix auto’s in 5 jaar tijd fundamenteel 
veranderd
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VZR: 88% zakelijke rijders maakt proefrit bij aankoop

Reisdata laat zien: energiecrisis heeft invloed op 
reisgedrag

Met de opkomst van het online bestellen van nieuwe 
(lease)auto’s heeft VZR onder haar leden gepeild 
of er nog steeds behoefte is aan een proefrit bij de 
dealer. Dat blijkt het geval.

Maar liefst 88% van alle ondervraagden brengt nog 
steeds een bezoek aan de dealer. Hieruit blijkt dat een 

proefrit nog steeds populair is bij de aankoop van een 
auto, stelt VZR. Een auto is naast een vervoersmiddel 
om van A naar B te rijden, ook een middel om 
comfortabel en ontspannen de bestemming te 
bereiken. 3% maakt wel een proefrit maar gebruikt 
hiervoor de service om de testauto aan huis of bij de 
zaak te brengen. Hiermee hoeft er geen bezoek aan 

de dealer gebracht te worden. De overige 9% van de 
ondervraagden koopt een auto via internet zonder een 
proefrit te maken. Het komt zelfs voor dat er orders 
worden geplaatst zonder dat de auto überhaupt 
gezien is. Daaronder vallen veel nieuwe EV-modellen 
waar de bijtelling een grote rol in speelt.

Na corona blijkt ook de energiecrisis grote invloed 
te hebben op het reisgedrag van werkend Neder-
land, blijkt uit onderzoek door Shuttel. Meest opval-
lend: om de energierekening thuis laag te houden, 
werken we vaker op kantoor!

Als expert in mobiliteitstrends analyseerde Shuttel 
anonieme data van circa 150.000 Shuttel mobiliteits-
kaarten en laadpassen. Dit geeft een goed beeld van 
het zakelijke reisgedrag in Nederland en de trends op 
dit gebied. Wat blijkt? We reizen méér, leggen grotere 
afstanden af en de elektrische auto en (elektrische) 
fiets rukken nog meer op.
Opmerkelijke speler hierin zijn de stijgende energie-
kosten. Kwalitatief onderzoek wees eerder al uit dat 
medewerkers op hun energiekosten willen besparen 
door vaker op kantoor te werken. Dit effect ziet Shut-
tel duidelijk terug. Het aantal OV-kilometers steeg de 
afgelopen maanden mee met de energieprijzen. Van-
af eind februari liep het aantal reisbewegingen met 
het OV op, met een duidelijke piek in de maand juni 
toen de energieprijzen omhoog schoten. Sommige 
organisaties draaien zelfs thuiswerkafspraken terug: 
werknemers zijn vaker welkom op kantoor, om ener-
giekosten thuis te kunnen drukken. Wat ook al eerder 
bleek – en regelmatig te lezen in onze kolommen – is 
de populariteit van de fiets voor woon-werk- en zake-
lijk verkeer. Uit het Shuttel-onderzoek blijkt dat het 
zakelijk fietsgebruik blijft groeien. Tussen oktober 
2021 en oktober 2022 nam dit zakelijke fietsgebruik 
met 236% toe. Dit is onder meer terug te voeren 
op de populariteit van de ‘(elektrische) fiets van de 
zaak’; deze is tegenwoordig voor zowel werkgevers 

als werknemers een aantrekkelijk alternatief. Ook 
deelfietsen worden vaker gebruikt.

Aandeel EV’s
Tijdens de coronapandemie heeft ook de auto aan 
populariteit gewonnen. Daarbij valt op dat elektrisch 
rijden bij (grote) werkgevers de norm is geworden. 
Het aandeel van EV’s in het totale wagenpark groeide 
dit jaar met liefst 136%. In dezelfde periode nam het 
aantal laadtransacties met 86% toe. Ook deelau-
to’s profiteren van de sterke vraag naar individueel 
vervoer. Het gebruik ervan nam met 256% toe tussen 
oktober 2021 tot oktober 2022. Uit het mobiliteitson-
derzoek van Shuttel blijkt dat zakelijke treinreizigers 
in toenemende mate de drukke spits mijden. Dit 
omdat er dan minder treinen worden ingezet, maar 
ook omdat bedrijven flexibele werktijden zijn gaan 
hanteren. De cijfers: vóór de coronapandemie reiste 
70% van de zakelijke treinreizigers in de spits. Begin 
2022 was dat al teruggelopen tot 60% en in oktober 
2022 zelfs tot 50%.
Sinds het thuiswerkadvies van de overheid in decem-
ber 2021 werd opgeheven, is het aantal afgelegde 
OV-kilometers maandelijks gestegen en inmiddels 
verdrievoudigd. Uit het zakelijke en woon-werkver-
keer per OV zijn meer interessante zaken af te leiden. 
Wat opvalt: mensen reizen verder naar hun werkplek 
/of afspraken; de gemiddelde reisafstand nam met 
8% toe. Dit is te koppelen aan de populariteit van 
rustiger woongebieden

Tango, bekend van het onbemand tanken, heeft 
begin november een nieuwe  mobiliteitsapp 
gelanceerd. De Tango app heet een all-in-one 
oplossing te zijn om de reis voor automobilisten 
slimmer, makkelijker en goedkoper te maken 
dankzij een slimme combinatie van diensten.

Zulke diensten zijn bijvoorbeeld het betalen van 
tankbeurten vanuit de auto en het starten van 
parkeersessies via het nieuwe Tango Parkeren. 
Maar ook kan via de app de auto worden gedeeld om 
bijvoorbeeld extra inkomsten te generen. Dat gebeurt 
via SnappCar waar Tango de afgelopen drie jaar in 
heeft geïnvesteerd.

Volgens Edwin van Walsum, Mobility Strategy 
Coordinator bij Tango, wordt het tanken makkelijker 

en goedkoper. “In de app is een slim loyaliteitssyteem 
geïntegreerd die geen punten geeft, maar extra 
korting in euro’s! Met de hoge brandstofprijzen en 
historische inflatie een welkome besparing.” En 
er is dus ook de nieuwe dienst Tango Parkeren. 
Volgens Van Walsum reist de app met de klant mee. 
Eenmaal op de bestemming aangekomen betaalt de 
automobilist een parkeersessie met één druk op de 
knop. “De parkeermarkt wordt al jaren gedomineerd 
door een aantal grote spelers die hun apps steeds 
ingewikkelder en vooral duurder maken. Tango maakt 
parkeren weer makkelijk en voordelig. De gebruiker 
krijgt bij Tango Parkeren – net als bij tanken – altijd 
extra voordeel op de transactiekosten. Daarnaast 
zijn er in de app parkeervouchers te koop die nog 
eens extra voordeel bieden. Hiermee introduceren 
we nieuwe prijsmechanismes in een markt waar dit 

volgens ons ook hard nodig is.”

Onderzoek: 40% autobe-
zitters wil eigen auto niet 
opgeven
Zo’n 40 procent van de Nederlandse autobezitters 
wil hun eigen auto niet opgeven, blijkt uit een on-
derzoek dat Greenwheels heeft laten uitvoeren om 
te achterhalen in hoeverre Nederlanders bereid zijn 
een bijdrage te leveren aan minder CO2-uitstoot.

Wel wil ruim een kwart van de Nederlandse bevolking 
dat hun gemeente zorgt voor een groenere en autoluwe 
woonwijk. Als parkeerplaatsen zouden verdwijnen, dan 
ziet ruim de helft van de ondervraagden daar het liefst 
een groenvoorziening voor in de plaats. Het liefst par-
keert één op de drie mensen hun auto voor de deur of 
op eigen terrein. Een op de vijf vindt het geen probleem 
om 500 meter te lopen. Van de respondenten met een 
parkeervergunning wil ruim de helft die niet opgeven.
Maar de auto wegdoen is voor veel autobezitters nog 
geen logische keuze. Uit het onderzoek blijkt dat vier 
van de tien dat alleen doet wanneer zij zelf niet meer 
kunnen of mogen autorijden. Ook spelen een betere 
verbinding van openbaar vervoer (bijna 15%) en wonen 
dichterbij werk (bijna 14%), familie en vrienden (12%) 
een grote rol. Zo’n 10% van de deelnemers aan het 
onderzoek heeft geen eigen auto, meer dan de helft van 
de ondervraagden heeft één auto en een kwart van de 
ondervraagden bezit twee auto’s. Het overgrote deel van 
de respondenten rijdt tussen de acht en twaalfduizend 
kilometer op jaarbasis. De onderzoeksresultaten zijn 
gedeeld met het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat tijdens de Klimaatweek van vorige week. Het 
moet een beeld geven van de bereidheid van Neder-
landers om een bijdrage te leveren aan duurzame mo-
biliteitsoplossingen, zoals het wegdoen van de auto en 
meer gebruikmaken van openbaar vervoer en deelauto.

Tango lanceert mobiliteitsapp (en nieuwe parkeerdienst)
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Uit de Leasemaatschappij Top-100 blijkt onder meer de sterke concentratie van de 
markt bij de grootste leasemaatschappijen. De tien grootsten hebben halverwege 
2022 liefst 76,4 procent van alle leaseauto’s in hun beheer; dat was per juni 
2021 voor de toenmalige top-10 nog maar 72,1 procent. En ze noteerden ook de 
grootste groei: gemiddeld ruim 5,5 procent. Volgens AUMACON-directeur Clem 
Dickmann is in leaseland gaande wat ook in de rest van de automotive gebeurt: 
de allergrootste marktpartijen verstevigen hun dominante positie en bouwen die 
verder uit.

Niettemin blijkt er in de leasesector toch ook zeker nog ruimte voor kleine 
regiogerichte en gespecialiseerde partijen. Want de wagenparken van die 
kleinere leasemaatschappijen groeien dus ook, net als hun financiële resultaten. 
“De leasesector heeft vooralsnog niet onder de huidige economische en 
maatschappelijke omstandigheden te lijden. Toch wel bijzonder in een markt die 
aan consolidatie toe is”, vindt Dickmann. “Bovendien: de hogere leaseprijzen, 
gestegen rentetarieven, de hogere energieprijzen en nog altijd de problemen 
rondom beschikbaarheid, moet op een gegeven moment van invloed gaan worden 
op de cijfers. Maar vooralsnog blijft die invloed dus beperkt.”

Kans op recessie
Volgens VNA-voorzitter Renate Hemerik is het de vraag wat 2023 brengt nu de 
kans op een recessie toeneemt. “Daarnaast blijft inflatie een punt van zorg. Ook 
auto’s en zeker EV’s, worden steeds prijziger. De leasebranche richt zich daarom 
nadrukkelijker op (her)inzet van gebruikte auto’s”, aldus Hemerik. Overigens 
heeft zij wel zorgen omtrent de verduurzaming. Het aandeel elektrisch in nieuwe 
zakelijke leaseauto’s is namelijk aan het stagneren. “Zakelijke rijders zien net als 
andere consumenten hun kosten stijgen. Tegelijkertijd worden EV’s steeds duurder 
en wordt de bijtelling op emissievrije auto’s verhoogd. Dat kan zakelijke rijders 
richting minder duurzame opties duwen. Er is nog een lange weg te gaan”, aldus 
Hemerik.

Groeimotor van de leasebranche is tegenwoordig ook private lease en het aloude 
financial lease met betrekking tot bestelauto’s. Wat private lease betreft: waar 
de groei in de eerste helft van het jaar nog stilviel, heeft dit segment in het derde 
kwartaal van 2022 de stijgende lijn hervonden. Ten opzichte van eind 2021 is 
nu sprake van een groei van het private lease park met 1,6% tot 234.700 auto’s. 
Een krap aanbod van nieuwe auto’s en prijsstijgingen spelen de markt parten. 
Echter wordt ook in private lease steeds nadrukkelijker gekeken naar de inzet van 
gebruikte auto’s, stelt VNA.

Het Vietnamese FinVast
De leasebranche omarmt bovendien nieuwe beloftevolle producten, zoals fietsen. 
Het gezamenlijke leasefietsenpark van leasemaatschappijen telt inmiddels zo’n 
42.300 fietsen, zegt VNA. Het gaat hierbij zowel om e-bikes en speed-pedelecs 
als ‘gewone’ fietsen onder private of zakelijke leasecontracten. Nieuw is ook 
de toenemende interesse van leasemaatschappijen in nieuwe Aziatische EV-
merken. In sommige gevallen nemen leasemaatschappijen als het ware de rol van 
importeur over voor deze merken. LeasePlan maakte bijvoorbeeld in maart dit 
jaar bekend het Vietnamese FinVast naar Europa te halen, in eerste instantie op 

Jubelcijfers bij zowel de presentatie van het AUMACON Leasemaatschappij Top-100 onderzoek eind oktober en bij de 
kwartaalcijfers begin november van leasebranchevereniging VNA. Het leasepark groeit en nadert de grens van 1,25 miljoen 

voertuigen. Ondanks hogere leaseprijzen, stijgende rente, hoge energieprijzen en (nog altijd) problemen rondom beschikbaarheid. 
Tegelijkertijd staan de ontwikkelingen in de leasebranche niet stil. Het businessmodel moet namelijk wel toekomstbestendiger. 

100 grootste leasemaatschappijen 
groeien 4%

Nieuwe Aziatische autofabrikanten omarmen leasemarkt

“Zakelijke rijders zien net als andere consumenten hun 
kosten stijgen. Tegelijkertijd worden EV’s steeds duurder 
en wordt de bijtelling op emissievrije auto’s verhoogd”

De nieuwe (tijdelijke) nummer 1 in AUMACON’s Leasemaatschappij Top-100 onderzoek: 
Volkswagen Pon Financial Services. De beide directeuren Jeroen de Bock (midden) en Marcel 
Fickers (rechts) ontvingen het eerste exemplaar uit handen van AUMACON-directeur Clem 
Dickmann
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drie markten waaronder Nederland. Datzelfde wordt momenteel gedaan met de 
Chinese EV-bouwer NIO. Leasing heet hier een goed product te zijn voor berijders, 
zakelijk én privé, die dergelijke auto’s gewoon eens uit willen proberen; het risico 
(restwaarde, onderhoud) ligt immers bij de leasemaatschappij. Aangezien veel 
van die nieuwkomers zich in het premiumsegment bevinden – en dus vooral 
aftrek zullen vinden in de zakelijke (lease)markt – biedt het leasekanaal ook 
voor de fabrikant kansen. Zij vinden het prima dat de leasepartner als soort 
ketenregisseur optreedt. Leasing heeft bij de nieuwe merken – en er staan 
momenteel minstens negen Aziatische merken aan de vooravond van hun 
Nederlandse marktintroductie (!) – de toekomst. Overigens kunnen auto’s als 
BYD, NIO en VinFast wat kwaliteit betreft zich prima meten met de elektrische 
concurrentie uit Duitsland en de VS. Bedenk: ‘s werelds grootste producent van 
elektrische auto’s heet niet Tesla maar BYD. Een recent rapport van PwC stelt dat 
het aantal in China gebouwde auto’s dat naar Europa komt in 2025 al op 800.000 
stuks ligt op jaarbasis.

Overname-onrust
Bovenstaande ontwikkelingen zullen op termijn hun vruchten afwerpen en moeten 
leasemaatschappijen toekomstbestendiger maken. Daarbij bespeurt Dickmann 
een zekere overname-onrust in de markt. “Er is veel beweging en men kijkt 
volop naar elkaar. Waarbij er natuurlijk al twee grote overnames bekend zijn: 
die van Arval met Terberg en natuurlijk die van ALD Automotive met LeasePlan. 
Daardoor ontstaan enkele enorme leasebedrijven in de markt. Overigens is die 
laatste overname nog volop onder toezicht van de autoriteiten. Tijdens het drukken 
van dit magazine maakte de Brusselse mededingingsautoriteiten bekend dat de 
gecombineerde bedrijven in enkele landen de leasingactiviteiten moeten afstoten. 
Zoals in Noorwegen, Portugal en Ierland, waar ALD Automotive moet stoppen en 
in Tsjechië, Finland en Luxemburg, waar LeasePlan de activiteiten moet afstoten. 
ALD Automotive zou hier gehoor aan geven.

Die overname van LeasePlan door ALD is overigens nog niet opgenomen in de 
cijfers van de AUMACON Leasemaatschappij Top-100; de gegevens zijn tot eind 
juni 2022 opgenomen. Dat leverde een verrassende en historische nieuwe nummer 
1 op: na decennia van marktleiderschap is LeasePlan niet langer de grootste 
autolessor van ons land. Volkswagen Pon Financial Services neemt per juni 2022 
die positie over. Maar dus niet voor lang als de overname door ALD Automotive 
van LeasePlan is afgerond. VWPFS dankt deze nieuwe (tijdelijke) koppositie 
onder meer aan een wagenparkgroei van 5,6 procent, waarmee boven de markt 
gepresteerd wordt.

Deelautoconcept Top-10
Feit is, volgens Dickmann, dat alleen de grootste spelers écht invloed hebben op 
de markt. De Nederlandse leasemaatschappijen zijn sowieso de laatste jaren in 
snel tempo een significante factor in de mobiliteitsbranche geworden. Dealers en 
importeurs zijn in sterke mate afhankelijk geworden van de autovraag vanuit deze 
sector, de universele autobedrijven proberen daarnaast een graantje mee te pikken 
van het grote onderhoudspotentieel dat de leasemaatschappijen te bieden hebben. 
Dickmann: “Kortom, voor alle sectoren in de automotive-keten zijn leaseauto’s – 
en dus ook de achterliggende leasemaatschappijen – van groot belang.”

Als extraatje bij het leaseonderzoek is ook dit jaar de Deelautoconcept Top-10 
opgenomen in het totaalrapport. Dickmann: “We willen hiermee een aanzet 
geven om inzicht te krijgen in deze nieuwe en dynamische sector.” Het onderzoek 
betreft de zogenaamde B2C-concepten; MyWheels en Greenwheels zijn hier de 
leidende partijen. “Gezien de toenemende belangstelling voor het delen van auto’s 
hebben we deze sector nadrukkelijk aan ons onderzoeksterrein toegevoegd.” Veel 
leasemaatschappijen hebben inmiddels ook eigen deellabels, al richten die zich 
veelal op de b2b-markt. Maar juist die b2b-markt ontwikkelt zich snel en is veelal 
lucratiever dan initiatieven die zich op consumenten richt. Greenwheels richt zich 
overigens ook op de b2b markt en zegt daarin hard te groeien. De deelauto-studie 
van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) concludeerde eerder ook al dat 
vooral de zakelijke deelauto aan ene opmars bezig is, al zijn de absolute aantallen 
nog klein. Of deze tak van sport ook een groeimotor wordt van de leasebranche? 
Dickmann: “Leasemaatschappijen zullen op een gegeven moment toch moeten 
kiezen tussen kostleiderschap, waarbij de focus ligt op schaalgrootte en kosten, en 
specialisatie op bepaalde diensten en/of producten. Op dit moment zie je dat veel 
leasemaatschappijen zijn gespecialiseerd in zo’n beetje alles. Dat is voor de lange 
termijn niet houdbaar.”
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“Leasing heeft bij de nieuwe merken – en er staan 
momenteel minstens negen Aziatische merken aan de 
vooravond van hun Nederlandse marktintroductie (!) – de 
toekomst”

Uit de Leasemaatschappij top 100: Wagenpark (aantal contracten)

  per 06-2022  per 06-2021  % +/-
1 Volkswagen Pon Financial Services  195.000  184.700  +5,6%
2 LeasePlan Nederland  191.500  188.600  +1,5%
3 BMW Financial Services | Alphabet  121.296  126.914  -4,4%
4 Athlon Car lease  119.780  117.600  +1,9%
5 International Car Lease Holding  99.000  91.600  +8,1%
6 ALD Automotive  77.380  73.867  +4,8%
7 Hiltermann Lease  66.114  50.148  +31,8%
8 Mercedes-Benz Financial Services  65.600  62.830  +4,4%
9 Arval  61.799  57.000  +8,4%
10 PSA Finance  43.160  40.139  +7,5%

 Top-10  1.040.629  986.218  +5,5%
 Top-50  1.331.485  1.282.078  +3,9%
 Top-100  1.362.516  1.310.352  +4,0%

Ook SIXT haalt gelooft heilig in de nieuwe Aziatische merken. 
De autoverhuurder wil 100.000 extra elektrische voertuigen van BYD 
kopen tot 2028, maakte het onlangs bekend.

Het offensief van NIO, twee van de vijf zijn al in 
Nederland leverbaar via leasemaatschappijen
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Min./max. gecombineerd verbruik: 0,8-11,7 l/100 km, resp. 8,5-125,0 km/l, CO2-uitstoot 18-266 g/km. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Ontdek de opwindende effi  ciency van de New Range Rover Sport, 
zelfs in de meest extreme omstandigheden. Of het nu gaat om de 
benzine-, diesel- of Electric Hybrid (PHEV)-versie met een volledig 
elektrische actieradius tot 113 km (WLTP).
landrover.nl

NEXT LEVEL



Duurzaamheid, de energietransitie en de reductie van CO2, goed werkgeverschap, toekomst van het wagenpark, 
gedragsverandering, hybride werken & slim reizen, individualisering, belastingregels, nieuwe wet- en regelgeving; het kwam 
allemaal aan bod op het Mobiliteitsmanagement Event (MME ’22). En natuurlijk werd de Mobiliteitsmanager van het Jaar 
bekendgemaakt.

Carlo van de Weijer op MME ’22: op 
naar betere mobiliteit! 

De leaseauto heeft nog niets aan populariteit ingeboet. Sterker nog: de laatste 
tijd is hij aan een revival bezig. Tegelijkertijd past die auto niet altijd in een 
duurzaam mobiliteitsbeleid – het is per definitie geen duurzaam systeem – en 
moet er gekeken worden naar ‘even goede’ alternatieven. Juist in die competitie 
tussen modaliteiten ontstaan kansen voor duurzame mobiliteit, aldus Carlo van 
de Weijer, dagvoorzitter van MME ’22. Hij is dan ook positief gestemd over de vele 
mogelijke wegen richting een toekomstgerichte mobiliteit. Waarbij werkgevers 
genoeg middelen hebben om te sturen. Maar dan moet er wel stevig beleid aan 
ten grondslag liggen. Waarbij keuzevrijheid voor de werknemer centraal moet 
staan.

Een toekomstgericht mobiliteitsbeleid – het thema van MME ’22 – zal in ieder 
geval een toekomst zijn waarin we mobiel blijven, benadrukt Van de Weijer. “Dat 
we mobiel zijn, is een constante doorheen de hele geschiedenis. We zijn ruim 
een uur per dag mobiel en we geven er ook nog eens 15 tot 20 percent van ons 
inkomen aan uit. Twee ingrediënten die er in ieder geval voor zorgen dat de 
mobiliteitsbranche toekomst heeft.”

Aantrekkelijk alternatief
Maar die andere constante is dat mensen – en dus ook werknemers – letterlijk 
hun eigen weg kiezen en dus het vervoermiddel dat daar bij past. We laten 
het ons liever niet voorschrijven voor anderen hoe we moeten reizen. Die 
keuzevrijheid moeten werkgevers respecteren in hun mobiliteitsbeleid, zegt 
Van de Weijer. “Laat die competitie tussen verschillende vervoersvormen die we 
nu hebben maar zijn gang gaan. Daar rollen vanzelf aantrekkelijke, duurzame 
alternatieven uit voort. En als werkgever heb je natuurlijk dé instrumenten 
in handen om het enigszins te sturen: de vergoedingen voor het woon-
werkverkeer of eventueel een auto van de zaak. Waarbij de fiets van de zaak 

momenteel enorm populair 
is onder werknemers. Die 
ontwikkelt zich momenteel 
razendsnel als aantrekkelijk 
alternatief, aangejaagd door 
de nodige incentives vanuit de 
werkgevers.”

Lange tijd is gedacht dat 
de flexibilisering van het 
mobiliteitsbeleid – een wens 
van zowel werkgevers als 
werknemers – automatisch zou 
leiden tot minder autogebruik. 
Daar heeft Van de Weijer altijd 
voor gewaarschuwd dat dit niet 
zou gebeuren. Aanvullend beleid 

is nodig. “Je kunt er niet omheen dat de auto in veel gevallen problemen oplevert, 
naast CO2-emissies en brandstofverbruik is ook de onveiligheid van het verkeer 
wat niet duurzaam is. Er moeten stappen worden gezet waarbij alternatieven 
aantrekkelijk moeten worden gemaakt.”

Kersverse Mobiliteitsmanager van het Jaar 2022
Het is ook die boodschap die Marc Wittenberg van EY, de kersverse 
Mobiliteitsmanager van het Jaar 2022, in ‘zijn’ nieuwe mobiliteitsbeleid heeft 
door laten werken. Hoewel het nieuwe mobiliteitsbeleid vooral werd ingegeven 
om nieuwe mensen te trekken en mensen binnen EY vast te houden. “Op dat 
vlak moet je blijven innoveren. En daar hebben we nu een slag geslagen”, aldus 
Wittenberg tegenover de camera van TrendsinAutoleasing vlak na het winnen van 
de prijs. Volgens je jury viel Wittenberg vooral op door zijn ‘actieve communicatie’ 
waarmee hij veel commitment bereikt binnen de organisatie. En tenslotte 
introduceert hij op nationaal niveau een geïntegreerd mobiliteitsconcept.
Een maand later won Wittenberg ook nog eens de internationale European 
Smart Mobility Manager of the Year. De jury van deze award prijst onder 
andere zijn succesvolle ontwikkeling van een toekomstgerichte strategie 
genaamd: ‘Sustainability, the new premium’ en zijn moed om met innovatieve 
mobiliteitsoplossingen te komen. De gemiddelde CO2 uitstoot van de EY fleet in 
Europa in 2022 is 89 g/km, met als doel om dit verder terug te dringen naar 62 g/
km. Terwijl ook druk gewerkt wordt aan nieuw mobiliteitsbeleid waar openbaar 
vervoer, two-wheel mobility in verschillende landen en een mobiliteitsapp in 
Nederland onderdeel van zijn. Wittenberg beheert een fleet van bijna 9300 
voertuigen wereldwijd, waarvan meer dan 8500 in Europa.

[W]heels kennispartner van MME ’22
Heliview heeft voor haar mobiliteitsmanagement event MME ’22 de 
samenwerking gezocht met het eerste vrouwennetwerk binnen de 
sector mobiliteit; [W]heels. Want aan vrouwelijke input ontbreekt het 
namelijk nogal eens; zowel binnen bedrijven maar ook op congressen. 
De mobiliteitswereld diverser maken. Dat is de doelstelling van het in 
2019 opgerichte vrouwennetwerk [W]heels. Oprichters zijn Monique 
Verhoef (eigenaar en consultant bij MOVE), Ananda Groag (Eigenaar 
van REFRAME) en Chrétienne Hoek (consultant bij Rebel). Ingeborg 
Bosch, projectmanager MME ’22, benadrukt altijd op zoek te zijn naar 
de juiste mensen met de juiste expertise. “Vaak word ik doorgestuurd 
naar mannen, dus toen ik deze netwerkclub ontdekte, maakte mijn hart 
een sprongetje. Voor de komende jaren heb ik hier een mooie pool van 
vrouwelijke experts gevonden!”. In de zoektocht naar sprekers maakt 
ze gebruik van de ‘Wall of [W]heelies’. Hier hebben allemaal kundige en 
enthousiaste vrouwen zich verzameld die graag hun kennis en visie over 
mobiliteit delen.

Marc Wittenberg (EY) is Mobiliteitsmanager van het Jaar 2022 (én pakt Europese prijs!)

Mobiliteitsdeskundige Carlo van de Weijer

Marc Wittenberg 

De finalisten naast Marc Wittenberg: Mike van Gemund (l), Fleetmanager, Royal 
HaskoningDHV en Jan Jaap Krijtenburg, Manager Compensation Benefits, ANWB
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Duurzaamheidsrichtlijn CSRD, de opvolger van de Europese Non-Financial 
Reporting Directive (NFRD), is in eerste instantie bedoeld voor beursgenoteerde 
en andere grote bedrijven, waaronder dus autofabrikanten. Het stelt zware eisen 
aan de duurzaamheidsrapportage van grote bedrijven maar omdat deze de 
ESG-gegevens (Environmental, Social & Governance) van toeleveranciers nodig 
hebben, heeft de CSRD een groot doorwerkeffect in ondernemend Nederland. 
En dus ook op het dealercorps in Nederland, de eventuele leaseactiviteiten en 
de importeurs. Deze zogenaamde uitvragen van fabrikanten zijn nu al bezig, 
weet Gooijer. “De hele keten in de automotive krijgt hiermee te maken. Bij zo’n 
uitvraag moet een dealer(holding) bijvoorbeeld de exacte uitstootgegevens 
kunnen geven van iedere verkochte of in de lease gezette auto en model, 
inclusief die accessoires die van invloed zijn op het verbruik van het voertuig. 
Informatie die doorgaans niet met een druk op de knop voorhanden is. Bovendien 
moet deze rapportage door een accountant worden gecontroleerd. Het levert in 
ieder geval heel wat werk op. En niets doen is geen optie. De fabrikant zou in 
principe de levering kunnen stoppen”, aldus Gooijer.

Geen verplicht nummertje
De accountant waarschuwt dat het rapport niet een verplicht nummertje moet 
worden. CSRD behelst ook veel meer dan alleen de uitstootgegevens van 
de voertuigen. De standaard ambieert dat ondernemingen hun gedrag gaan 
veranderen en duurzaamheid gaan verweven in hun bedrijfsmodel. Maar het 
gaat ook om Governance, ofwel goed (transparant) bestuur en Social waaronder 
HR-management, gezondheid en veiligheid vallen. Allemaal zaken ‘die ertoe 
doen’, benadrukt Gooijer. “Werknemers eisen steeds vaker dat de organisatie 
waar ze voor werken een verantwoord beleid voert. Wat overigens niet hoeft te 
betekenen dat het wiel opnieuw uitgevonden moet gaan worden. Integendeel, het 
nodigt uit om interne sturing en rapportage verder te verdiepen. Ik kom al jaren 
over de vloer bij automotive bedrijven die het prima voor elkaar hebben – het ook 
niet meer dan normaal vinden. Maar nu moet je dat dus wel allemaal op papier 
zetten. En zo’n document omvat al snel zo’n 100 pagina’s.”

Gooijer en zijn collega’s hadden in september en oktober al enkele 
sessies met klanten over dit thema. Het thema staat gelukkig goed op de 
managementagenda van klanten, al is de impact van de regels voor veel 
bedrijven nog niet helemaal helder. Gooijer: “Maar daar zijn wij voor. Als geen 
ander kennen wij de automotive markt; ruim 70 procent van onze klantengroep 

komt uit die sector. Als wij de controlerende accountant zijn, kunnen we 
natuurlijk niet zelf de plannen schrijven – dat is ook helemaal niet nodig - 
bedrijven hebben hierin hun eigen visie. We bieden wel een helpende hand om 
het stap voor stap in te richten.”

Fraude & continuïteit
Daarnaast is er de nieuwe verplichte rapportage over fraude en continuïteit die 
over dit jaar al van kracht is (ook voor MKB-bedrijven). Ook hier geldt weer dat 
Gooijer doorgaans ziet dat bedrijven het prima voor elkaar hebben en precies 
weten wat er bijvoorbeeld moet gebeuren bij fraude. Maar dit beleid moet nu wel 
goed op papier komen. De accountant is verplicht om te berichten over fraude 
en continuïteit. Dus ook als er eventueel geen beleid is of in ieder geval niet 
goed omschreven is. Gooijer: “Vaak hebben bedrijven wel een ‘code of conduct’ 
met daarin enkele regels wat er in geval van (interne) fraude moet gebeuren. 
Maar zo’n code bestaat vaak maar uit één alinea tekst. Dat is voor de nieuwe 
regelgeving niet voldoende. Ook al hebben bedrijven goed beleid om bijvoorbeeld 
te voorkomen dat iemand gemakkelijk het magazijn kan leeghalen, de uitdaging 
voor velen is om dit allemaal netjes op papier te zetten.” Hetzelfde geldt voor het 
onderdeel continuïteit waarbij bijvoorbeeld de opvolging van een familiebedrijf 
wordt geregeld, zaken waar Gooijer er momenteel een aantal onder zijn hoede 
heeft. 

Kortom, er staat de branche het nodige te wachten. Een branche die al flinke 
klappen kreeg tijdens corona en het daaropvolgende chiptekort en andere 
leveringsproblemen zoals van kabelbomen sinds de oorlog in Oekraïne. Nu met 
de torenhoge energiekosten en gestegen rentes ziet men ook de klantvraag 
veranderen. Gooijer: “Nu komen er in sneltreinvaart belangrijke regelgevingen 
aan die grote impact hebben. Waar haal je bovendien de mensen vandaan die 
bijvoorbeeld een week lang gaan schrijven aan een fraudebeleid? Ons advies: 
zoek het gesprek op! En liever vandaag dan morgen, want het vergt de nodige 
aandacht. Uiteindelijk willen alle klanten van ons kunnen uitdragen dat ze alles 
netjes op orde hebben en grip hebben op de zaak.”

Dat er momenteel onrust is in de automotive markt door 
de nieuwe aanstaande Europese regelgeving omtrent 
duurzaamheid (CSRD) en fraude & continuïteit, vindt Erik 
Gooijer van New Vision Groep wat te sterkt uitgedrukt. Maar 
het thema verdient wel alle aandacht, ook bij MKB-bedrijven. 
De nieuwe regelgeving heeft namelijk wel de nodige impact; 
accountants- en consultants New Vision Groep Culemborg 
(het voormalige DEMAC) is er in ieder geval druk mee. 
De boodschap van Erik Gooijer: gebruik de accountant als 
sparringpartner om u door alle regels heen te loodsen!

New Vision Groep als sparringpartner bij nieuwe duurzaamheids- en frauderegelgeving

“De hele keten in de automotive krijgt 
hiermee te maken!”

New Vision Groep als dé automotive specialist
New Vision Groep is ontstaan vanuit de fusie tussen DEMAC Accountants/
Consultants en SKH Accountants en Adviseurs. DEMAC (Dealer 
Management Consultants) was sinds 1995 dé automotive specialist van 
Nederland. Als hofleverancier van BOVAG stond DEMAC aan de wieg 
van de BOVAG Branchebarometer. De twee kantoren van New Vision zijn 
gevuld met een vast team van 40 vakspecialisten. Erik Gooijer benadrukt 
dat New Vision niet op afstand met de cijfers aan de slag gaat. “We geven 
tips vanaf de zijlijn of, nog liever, stappen we zelf het veld in om onze 
klant te adviseren en mee te denken over de beste oplossing.”
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Private lease is een belangrijke groeimotor van de 
leasebranche. En hoewel de groei afvlakt, liggen er nog 
veel kansen, weet men bij ProActive Automotive. Maar om 
private lease ‘beter en slimmer’ in te zetten – en volop ten 
goede laten komen aan de hele keten binnen lease- en 
dealerbedrijven – moet juist in deze tijd het kennisniveau 
omhoog. Want aan kennis en kunde ontbreekt het vaak 
nog met betrekking tot ‘dit prachtproduct’, aldus Albert 
ten Heuvel, de eigen leasetrainer en coach van ProActive 
Automotive. Met de onlangs gestarte opleiding voor het VNA 
Examen Private Lease wil ProActive Automotive het belang 
van gedegen kennis bij alle aanbieders van private lease, van 
(captive) leasemaatschappij tot dealer(holding), verder op de 
kaart zetten.

ProActive Automotive start met opleidingsprogramma private lease

De vele (nog onbenutte) kansen 
van private lease!

Wat de Unique Selling Points zijn van de trainingen van ProActive Automotive? 
Albert ten Heuvel draait het liever om. Wat zijn de Unique Buying Points? Daar 
draait het namelijk om in de trainingen van ProActive Automotive. “Leren kijken 
door de bril van de klant, je in hem of haar verplaatsen. Wat heeft de klant eraan 
als deze het niet bij een ander maar juist bij mij koopt? Dit heb ik dertig jaar 
geleden al geleerd als verkoper bij een Opel-dealer. Mijn eerste verkoopleider zei 
toen al: “Opel is niet het meest vérkochte merk in Nederland, maar het meest 
gékochte merk.” 

Met dit voorbeeld zet Ten Heuvel meteen de toon van het interview. Noem 
ProActive Automotive ook geen trainingsbureau. Het heeft als doel de 
verkooporganisatie te versterken met een doordachte mix van advies, training, 
tools en resultaat coaching on-the-job. De praktijkgerichte trainingen en 
coaching trajecten zijn dan ook vooral tools die deel uitmaken van een structurele 
zakelijke marktbewerking. Wat de klant van ProActive Automotive dit oplevert? 
“Voor onze klanten geldt veelal het belang dat ze maximaal rendement uit hun 
mensen, middelen en verkoopactiviteiten willen halen”. 

Het bedrijf heeft inmiddels ruim 30 jaar praktijkervaring met het in beweging 
brengen van organisaties en mensen in sales en aftersales in de automotive 
branche. Binnen het team verzorgt Ten Heuvel daarbij nu al meer dan 10 jaar 
opleidingen voor het Certificaat Leasing I van de Vereniging van Nederlandse 
Autoleasemaatschappijen (VNA). Nu de lease- en automotive-branche private 
lease heeft omarmd, waardoor niet alleen zakelijke doelgroepen worden 
aangesproken maar ook consumenten, is er het VNA Examen Private Lease 
bijgekomen. ProActive Automotive is sinds kort ook begonnen met het 
opleidingsprogramma hiervoor. Dit VNA Examen Private Lease richt zich op 
medewerkers van aanbieders van private lease maar is, volgens Ten Heuvel, ook 
van grote toegevoegde waarde voor verkoopadviseurs binnen dealerorganisaties.

Volwaardig product
En opleiding is juist nu hard nodig, benadrukt Ten Heuvel. Want er gelden totaal 
andere regels voor private lease dan voor zakelijke lease. Voor de consument 
geldt andere wet- en regelgeving. Is de Wet Financieel Toezicht dan ook op 
private lease van toepassing? En hoe zit het met BKR-registraties? Welke 
voordelen biedt het Keurmerk Private Lease met zijn algemene voorwaarden? 
En hoe kun je met eigen aanvullende voorwaarden het verschil maken? “Om 
succesvol te zijn in de private leasemarkt moet je voldoende deskundig zijn. 
Daarvoor heb je gedegen kennis van de risico’s en kansen voor nodig. En daar 
zorgt de opleiding voor het VNA Examen Private Lease voor”, aldus Ten Heuvel.

Die kennis en kunde is des temeer nodig nu de markt voor private lease zich 
heeft ontwikkeld tot een volwassen product. Het gaat niet meer om auto’s – deels 
afkomstig van de overcapaciteit van fabrikanten- die tegen een tarief van 199 
euro per maand de markt in worden geschoven. Nu draait het om modellen met 
tarieven tussen de 299 en 345 euro per maand. Ook contracten met een leaseprijs 

van 700 tot 1200 euro per maand zijn geen uitzonderingen meer. Ten Heuvel: 
“Over wat private lease in al de aspecten voor de klant betekent moet je kunnen 
én durven praten. Zo wordt en blijf je een relevante gesprekspartner”.

Auto blijft in de keten
Ruim 60% van alle nieuw geregistreerde auto’s is een leaseauto: zakelijk of privé. 
Een van de -bekende- voordelen van leasing is dat je zo voor jaren een lijntje 
houdt met de auto én de klant. De auto blijft in de keten van het bedrijf, voor 
onderhoud en schadeherstel maar uiteindelijk komt de auto ook als occasion 
terug. Wat betreft dat laatste: in tegenstelling tot zakelijke lease, waar auto’s 
vaak terugkomen met een kilometerstand van 180.000 kilometer of meer, 
komen private leaseauto’s meest met hooguit 60.000 op de teller terug. “Zo’n 
auto kan je dus prima nog een keer inzetten. En dat gebeurt met de beperkte 
beschikbaarheid van nieuwe auto’s, ook steeds meer. Als je dit als dealer of 
leasemaatschappij goed doet, kun je er een mooi rendement op draaien”.

Gedegen kennis van het product private lease is voor alle betrokken partijen van 
groot belang. Ook het gegeven dat er rondom private lease veel onontgonnen 
kansen liggen – zoals nu stapsgewijs dus gebeurt met het inzetten van occasions 
voor private lease – lijkt door te dringen. En, zo waarschuwt Ten Heuvel; voor 
succes moet tegenwoordig harder en slimmer worden gewerkt. De tijd van lage 
rentes en aanhoudende economische groei zijn voorbij. Net als de overcapaciteit 
bij fabrikanten. Ten Heuvel: “De grote voordelen van private lease blijven echter 
bestaan: automobiliteit wordt voor mensen budgetteerbaar, het maakt de kosten 
inzichtelijk, het biedt zekerheid en gemak. Het spaargeld blijft ongemoeid en 
de klant rijdt toch een nieuwe auto; dat stukje ‘status’ moeten we zeker niet 
vergeten.” 

“Over wat private lease in al de aspecten voor 
de klant betekent moet je kunnen én durven 
praten. Zo wordt en blijf je een relevante 
gesprekspartner”

De ‘Wereld van leasing’ en de Masterclass ‘Mobiliteit 
in beweging’
Naast de trainingen gericht op de VNA-examens Leasing I en Private 
Lease biedt ProActive ook trajecten voor algemene leasekennis en 
-vaardigheden. Zo is er een eendaagse training ‘De wereld van leasing’ 
gericht op medewerkers die wel met leasing te maken hebben maar voor 
wie een volledig programma met examen vanuit hun rol of functie minder 
relevant is. Voor de meer ervaren accountmanagers en medewerkers 
die vanuit hun rol of functie te maken hebben met zakelijke mobiliteit 
is er juist de Masterclass ‘Mobiliteit in beweging’ waarin nuttige kennis 
wordt opgedaan op het gebied van nieuwe mobiliteitsoplossingen en 
mobiliteitsbudgetten. Ook hier ligt de nadrukt op praktische handvatten 
voor het bieden van meer toegevoegde waarde. Kijk voor meer informatie 
over hoe ProActive Automotive uw organisatie verder kan helpen op de 
website www.proactiveautomotive.nl
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Een autoverhuurder kan je SIXT eigenlijk niet meer noemen, Bouwman heeft 
soms het gevoel bij een techbedrijf te werken. Een aanbieder van hoogwaardige 
mobiliteitsdiensten, zo moeten we SIXT omschrijven. Met producten als SIXT 
rent, SIXT share, SIXT ride en SIXT+ op het mobiliteitsplatform ONE biedt het 
bedrijf een geïntegreerde mobiliteitsservice op het gebied van voertuig- en 
bedrijfswagenverhuur, autodelen, ride hailing en auto-abonnementen.

Eind september kwam het internationale bedrijf – een familiebedrijf maar 
ook beursgenoteerd - met haar alomvattend duurzaamheidsprogramma: 360 
graden duurzaam. De ambitie: pionier zijn in een duurzame toekomst. Dat klinkt 
allemaal mooi maar het heeft wel degelijk grote impact op het bedrijf en de 
dienstverlening richting de klant, benadrukt Bouwman. “Niet alleen investeren 
we momenteel fors in bijvoorbeeld eigen laadpalen op onze vestigingen, alleen 
al in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk zijn er de afgelopen tijd zo’n 1.000 
bijgeplaatst. We hebben bovendien flink wat Tesla’s ingeslagen en onlangs zijn 
we een lange termijnsamenwerking aangegaan met de Chinese EV-autobouwer 
BYD. Enkele duizenden zijn er nu besteld, de eerste auto’s zijn al geleverd. Tot 
2028 wil SIXT 100.000 extra elektrische voertuigen van BYD kopen.”

Volwassen markt
Dergelijke bestellingen in tijden van schaarste – de autobranche kampt nog 
altijd met een leveringsprobleem – zijn voor de zakelijke klanten van SIXT 
goed nieuws. Het bedrijf is al jaren de flexibele schil voor veel bedrijven – van 
corporates tot MKB-bedrijf en leasemaatschappijen. Dat die flexibele schil nu 
ook duurzaam kan worden ingevuld, is met name voor de corporate klanten van 
groot belang. Daar zijn de duurzaamheidsdoelstelling immers streng. Maar het 
aspect flexibele mobiliteit, als onderdeel van de mobiliteitstransitie van bezit 
naar gebruik, moet daarin niet vergeten worden. Bouwman: “Fleetmanagers 
schreeuwen om flexibele duurzame oplossingen. Werknemers willen vaak niet 
meer 5 jaar lang aan een leasecontract vastzitten, maar flexibel hun mobiliteit  
kunnen invullen. Die vraag kunnen we inmiddels prima aan; de flexibele 
mobiliteitsmarkt is echt een volwassen markt geworden. Ons ONE-platform 
met bijbehorende app bijvoorbeeld is een hub voor eenvoudig en flexibel gebruik 
van de mobiliteitsdiensten van SIXT. Denk aan auto- en bedrijfswagenverhuur, 
autodelen, ride-hailing en auto-abonnementen. Bovendien evolueert het aanbod 
continu, waardoor er steeds meer mogelijkheden komen om te kiezen voor een 
auto met lage of helemaal geen CO2-uitstoot. Dat is gunstig voor onze corporate 
klanten die hier vanaf volgend jaar over moeten rapporteren.”

Daarnaast zitten de diensten van SIXT ook met menig ander mobiliteitsplatform 
verweven. Zo werkt SIXT al enige tijd samen met de SHUTTEL-mobiliteitskaart. 

Bouwman is groot voorstander van brede ‘MaaS-achtige’ mobiliteitsplatformen 
waarin wordt samengewerkt met meerdere aanbieders. En niet alleen 
in Nederland slaat dit aan, ook elders in Europa. Al vervult Nederland in 
dit flexibele aanbod wel een voortrekkersrol. Nergens worden er zoveel 
mobiliteitsbudgetten en partnerships tussen verschillende aanbieders 
afgesloten. En als de Nederlandse fiscus nu ook nog eens meewerkt en de 
huidige starre wetgeving – volledig geënt op langdurige vaste leasecontracten – 
aanpast, dan kan het nog beter werken. “Het blijft natuurlijk vreemd dat je over 
een mobiliteitsbudget loonbelasting moet betalen. En dat je de huurauto van je 
werk voor een week in principe niet privé mag gebruiken”, aldus Bouwman.

Trouwe aanhang
Kortom, de gesternten voor mobiliteitsaanbieders met een duurzaam en flexibel 
aanbod staan momenteel gunstig. Waarbij SIXT al de nodige ervaring heeft 
opgedaan. Sinds twee jaar is er de free floating deelservice SIXT share, waarin 
het mogelijk is om de auto in Amsterdam op te pikken en die vervolgens te laten 
staan in Rotterdam of Den Haag. Ook zullen er, als last mile oplossing, fietsen 
worden geïntegreerd in het aanbod. Volgens Bouwman kent SIXT share inmiddels 
een trouwe aanhang die ook steeds vaker gebruik maakt van de deelauto’s.

Ook de abonnementservice SIXT+ is uitgegroeid tot een belangrijke pijler in 
de mix van flexibele vervoersvormen. Ook voor de zakelijke markt. Bouwman: 
“Vooral kleinere MKB-bedrijven vinden het een mooie oplossing voor bijvoorbeeld 
projecten of nieuwe medewerkers. Na een maand zeg je alle verplichtingen 
op. Of je zet het een maand op pauze.” De vaste leaseauto zal in het geheel, 
volgens Bouwman, zeker blijven maar krijgt een andere rol. “Voor bedrijven die 
een flexibel mobiliteitsbeleid willen voor hun medewerkers, al dan niet met een 
mobiliteitsbudget, past een vijfjarig contract steeds minder. Lange tijd was er 

eigenlijk geen goed alternatief. 
Maar die is er nu wel. Het wordt 
gewoon steeds aantrekkelijker voor 
zowel werkgever als werknemer 
om niet te kiezen voor een vaste 
leaseauto.”

Tussen de 70 en 90 procent van de Europese vloot van mobiliteitsdienstverlener SIXT zal tegen 2030 geëlektrificeerd zijn. Daarmee 
komt het niet alleen tegemoet aan de vraag van (zakelijke) klanten, het jaagt de transitie verder aan. Maar daarmee is de kous 
niet af; SIXT zet ook volop in op de verdere ontwikkeling van het mobiliteitsplatform, waarmee flexibele mobiliteit gemakkelijk 

kan worden ingezet en straks via de app ook bij de laadpaal kan worden afgerekend. Manager Innovatie & Partnerships van SIXT, 
Berend Bouwman, over Chinese EV’s, CO2-reductie en duizend laadpalen…

SIXT zet volop in op duurzaamheid en flexibiliteit in mobiliteitsaanbod

“Fleetmanagers schreeuwen om flexibele 
duurzame oplossingen”

SIXT charge voor 300.000 laadpunten
Alleen al tegen het einde van dit jaar 2022 zal SIXT zijn klanten kunnen 
voorzien van veel nieuwe elektrische en plug-in modellen - met de grootst 
mogelijke variëteit: waaronder verschillende modellen van Audi, Opel, 
Renault, BMW, Peugeot en Tesla. En dus ook Chinese modellen, zoals BYD. 
Het volledige wagenpark van SIXT bedraagt meer dan 240.000 voertuigen 
– van gele tot grijze kentekens. Al fluctueert dit aantal afhankelijk van de 
vraag. Al die EV’s zullen straks kunnen laden aan eveneens zo’n 300.000 
laadpunten in Europa via het nieuwe product SIXT charge, dat zal worden 
geïntegreerd in de SIXT App. Ook in het 360 graden duurzaamheidsplan: 
vanaf volgend jaar moeten alle vestigingen en locaties klimaatneutraal zijn 
(met behulp van compensatieprojecten).
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Arcadis heeft onlangs, in samenwerking met de World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 
haar Global Charging Infrastructure Market Report 2022 
uitgebracht. Het geeft mooi inzicht in regio’s over de hele 
wereld hoe het is gesteld met de adoptie van elektrische 
mobiliteit. Nederland kan misschien nog leren van Hong Kong, 
maar veelal is het Nederland die de troepen aanvoert. 

Welke landen investeren het meest in elektrische mobiliteit?

Arcadis: wereldwijde uitrol EV’s
afhankelijk van 5 kritische succesfactoren

Volgens Arcadis staat Nederland consequent bovenaan de lijst als het gaat om 
investeringen in elektrische voertuigen. Andere high-performers zijn het VK en 
Californië. Met dank aan ‘goed gedefinieerde strategieën’ te delen voor de uitrol 
van EV-infrastructuur op zowel nationaal als lokaal niveau, Maar ook: het geven 
van sterke fiscale prikkels en een groeiend aantal openbare oplaadpunten. Op 
die manier zetten deze koplopers allemaal de toon voor massale acceptatie van 
EV’s.

Maar naarmate de wereldwijde EV-markt blijft evolueren, zullen landen over de 
hele wereld hun investeringen in oplaadinfrastructuur moeten blijven opvoeren 
als ze met succes willen overstappen. 5 parameters (kritische succesfactoren) 
zijn daarbij gedefinieerd, door Arcadis beschouwd als de belangrijkste 
indicatoren als het gaat om het meten van de EV-investeringsbereidheid van 
een regio. Stip op 1 staat bijvoorbeeld ‘Leiderschap en stimuleringsmaatregelen 
van de overheid’. Beleidsveranderingen en strengere milieuregels zijn immers 
enkele van de sterkste katalysatoren voor een wereldwijde EV-transitie. Hong 
Kong loopt hier voorop, met belastingvrijstellingen, een bestaand verbod op 
ICE-voertuigen en boetes voor het rijden in lage-emissiezones zonder aan de 
vereiste norm te voldoen. Het heeft ook een duidelijke netto-nulverklaring en een 
overheidsbegroting voor het opladen van infrastructuurprikkels die hoger is dan 
0,08% van het bbp.

Rendement van laadinfrastructuur
Vervolgens moet een regio een volwassen EV-markt hebben om levensvatbare 
investeringen in laadinfrastructuur te ondersteunen. Een volwassen markt 
wordt, volgens Arcadis, gekenmerkt door de betaalbaarheid van voertuigen, 
de beschikbaarheid van voertuigen die geschikt zijn voor het beoogde doel en 
de verhoogde productiemogelijkheden. Europa loopt hierin voorop, met name 
Noorwegen en Nederland. Daarentegen is er in veel Zuid-Amerikaanse landen 
ruimte voor verbetering, zoals Argentinië, Chili en Mexico, die momenteel een 
marktaandeel van minder dan 2% van de elektrische voertuigen hebben.
Een derde kritische factor gaat over het rendement van laadinfrastructuur. 
De bezettingsgraad is daarbij de sleutel tot een stabiel rendement, en het 
is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen te veel infrastructuur en 

een laag gebruik, en te geringe infrastructuur versus een te hoog gebruik. 
Het rendementspotentieel wordt ook beïnvloed door factoren zoals de 
elektriciteitsprijs, de prijs van fossiele brandstoffen, kapitaaluitgaven voor het 
opladen van infrastructuur en de flexibiliteit van andere diensten waarmee geld 
kan worden verdiend. Van de gemeten regio’s is China op dit gebied het sterkst. 
Ook Europa presteert goed, met name Spanje, Noorwegen en Nederland.

16 voertuigen één laadpunt
De beschikbaarheid en bereikbaarheid van laadpunten is een vierde belangrijke 
factor in de transitie naar elektrische mobiliteit. Dit betekent toegang hebben 
tot betrouwbare oplaadmogelijkheden op elk punt van de reis - bij vertrek 
(straat, garage of oprit), onderweg en op de bestemming. Ook hier weer: 
Nederland loopt voorop. Maar ook New York en Californië doen het goed in deze 
categorie. Hoewel het aantal oplaadpunten in de VS relatief laag is, zullen beide 
Amerikaanse staten baat hebben bij een duidelijke nationale strategie en de 
beschikking moeten hebben over betrouwbare stroomnetwerken. Met name New 
York zou baat hebben bij een verhoging van het percentage verwachte openbare 
laadpunten, momenteel is er voor 16 voertuigen één laadpunt. Californië heeft 
daarentegen 6-10 auto’s per openbaar laadpunt.

Sterk leiderschap van de overheid in combinatie met een robuust rechtssysteem 
en regelgevend beleid, samen met een sterk BBP per hoofd van de bevolking, 
toont het potentieel en de aantrekkelijkheid aan om te investeren in de groeiende 
EV-markt van een regio. Gemak van zakendoen, heet dit vijfde kritische punt in 
het Arcadis-onderzoek. Nederland, de VS en Singapore voeren hier allemaal de 
boventoon.

Vooruitgang boeken
Volgens Simon Swan, Global New Mobility Solutions Director bij Arcadis, 
ontwikkelt de markt voor elektrische voertuigen zich in een behoorlijk tempo, 
met nieuwe oplaadhubs en nieuwe technologieën zoals draadloos opladen 
die voortdurend beschikbaar komen. “Het versnellen van deze transitie is van 
cruciaal belang voor het terugdringen van emissies en het beperken van de 
impact van klimaatverandering. Het is bemoedigend dat alle regio’s die in dit 
rapport zijn opgenomen, vooruitgang boeken in de richting van het CO2-vrij 
maken van mobiliteit, zij het met verschillende snelheden en met verschillende 
aandachtsgebieden.”
Het doel van het rapport is om samenwerking te bevorderen en regionale 
dialogen te bevorderen tussen landen en organisaties die het EV-landschap 
verkennen. Samen willen Arcadis en WBCSD collectieve actie stimuleren en 
ontwikkelen ze tools om bedrijven, overheden en financiers te helpen bij het 
ontwikkelen van op maat gemaakte strategieën voor het inzetten van Zero 
Emission Vehicle-technologie. De regio’s die ze hebben gemeten zijn Nederland, 
het VK, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk, Ierland, Italië, Spanje, Turkije, Canada, 
Californië, New York, China, Hong Kong, Singapore, Australië, Thailand, Chili, 
Brazilië, Mexico en Argentinië.

“Een volwassen markt wordt, volgens
Arcadis, gekenmerkt door de betaalbaarheid
van voertuigen, de beschikbaarheid 
van voertuigen die geschikt zijn voor 
het beoogde doel en de verhoogde 
productiemogelijkheden”

“De bezettingsgraad is daarbij de sleutel tot 
een stabiel rendement”
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De opkomst van NIO is er eentje waar je als fabrikant alleen maar van kan dromen. 
In 2014 werd het bedrijf opgericht, daarna werd knowhow opgedaan in onder meer 
de Formule E en nu is er een indrukwekkend modellengamma dat klaar is om 
de wereld te veroveren. Vorig jaar werd begonnen met levering aan de overzeese 
markten met Noorwegen, waar de EV inmiddels een verkoopaandeel van ruim 70 
procent heeft, als introductieland. Ook Nederland behoort echter tot de zogeheten 
first wave-markten, waartoe ook Duitsland, Zweden en Denemarken behoren. “In 
Nederland is er nu eenmaal een bereidheid om zowel EV’s als nieuwe merken te 
omarmen, men is hier heel open minded”, aldus Ruben Keuter, general manager 
bij NIO Nederland. “Inmiddels is 20 procent van de nieuwe auto’s hier al elektrisch 
en vanaf 2030 worden er bij ons alleen nog EV’s verkocht, waarmee we vijf jaar 
voorlopen op de rest van de EU. En dan is er nog de ontwikkeling dat mogelijk 
vanaf 2025 alle leaseauto’s elektrisch moeten zijn. Bovendien willen steeds meer 
bedrijven alleen nog EV’s inzetten, onder meer voortvloeiend uit het initiatief 
Anders Reizen.”
Qua marktontwikkelingen heeft NIO daarmee net als andere EV-bouwers de wind 
in de zeilen, en de Chinese afkomst is daarbij niet langer een issue. “Het feit dat 
mensen eerder bereid zijn om nieuwe merken te omarmen, komt ook omdat de 
markt verandert”, aldus Keuter. “De particuliere koopmarkt wordt elk jaar kleiner, 
auto’s worden geleased of gereden volgens een abonnementmodel. Dan maken 
mensen zich minder druk om restwaarde en dergelijke.”

Abonnementmodel en directe verkoop
In eerste instantie koos NIO ervoor om haar modellen alleen te leveren via een 
abonnementmodel, maar nadat de fabrikant nu al vragen kreeg van mensen die er 
eentje wilde kopen, zijn de modellen vanaf 21 november ook gewoon te koop. “We 
werken overigens niet samen met retailbedrijven, de verkoop vindt zowel online als 
offline plaats volgens het direct to consumer-model.” Een belangrijke rol is daarbij 
weggelegd voor de zogenoemde NIO Houses. “Die bestaan maar voor een derde uit 
een showroomgedeelte. Het is vooral een plek om samen te komen. Er is een café, 
je kunt er werken of een meeting organiseren en zelfs bijvoorbeeld je verjaardag 
vieren”, vertelt Keuter. “Het is ons doel om een community op te bouwen. In China 
zijn er al 2,5 miljoen mensen die onze app gebruiken, terwijl we 250.000 auto’s 
hebben afgeleverd. In ons land is de app al meer dan 1.400 keer gedownload, 
terwijl we nog maar net de eerste auto’s hebben afgeleverd hier.”
De community moet uiteraard vooral voor mond-tot-mond reclame gaan 
zorgen. De Nio Houses zijn overigens ook toegankelijk voor mensen die niet in 
een NIO rijden, om ze zo te laten kennismaken met het nieuwe merk. Concrete 
verkoopdoelstellingen geeft men overigens niet. “Je kunt kijken naar hoe groot 
de markt is en welk deel je daarvan wil hebben, maar de hele markt is nog aan 

Waar de Japanse en Koreaanse autofabrikanten tien, twintig jaar nodig hadden om de aansluiting te vinden bij de gevestigde 
orde, zet EV-fabrikant NIO welhaast uit het niets een modellengamma neer dat de strijd aankan met de modellen van Tesla en 

andere merken. Wat is het geheim van het bedrijf, en wat maakt NIO anders dan al die andere EV-fabrikanten?

Wat maakt NIO anders dan al die andere EV-fabrikanten?

Bliksemstart voor nieuwe EV-bouwer

“In Nederland is er een bereidheid om zowel EV’s als nieuwe merken te 
omarmen, men is hier heel open minded.”
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het groeien. We focussen ons vooral op de uitrol van onze infrastructuur en het 
accuwisselsysteem.” 

Altijd up-to-date qua accu’s
Net als Renault eerder, zet NIO namelijk in op een systeem waarbij de accu van 
een NIO  gewisseld kan worden als hij bijna leeg is. Dit gebeurt volautomatisch, 
binnen 5 minuten inclusief in- en uitrijden. Volgens Keuter zal dit systeem 
echter ditmaal wel een succes worden. “Bij het Renault/Better Place-initiatief 
was 10 jaar geleden vooral sprake van een pilot. Nu is de EV-markt veel verder 
ontwikkeld en maken meer mensen er gebruik van. Ook hebben we de techniek 
veel beter onder de knie, want in China zijn inmiddels al 1.300 stations en er 
zijn al 13 miljoen swaps uitgevoerd.” In december wordt in het midden van het 
land het eerste wisselstation geopend, maar de fabrikant is er al meerdere aan 
het bouwen. Uiteindelijk moeten er in Europa 120 in gebruik worden genomen 
eind 2023. “Daarbij kunnen we ook grid services aanbieden, waarbij de volgende 
accugeneratie die in 1-2 jaar in gebruik wordt genomen ook terug kan leveren aan 

het net. De accuwisseltechniek heeft als voordeel dat je auto automatisch wordt 
geüpgraded op het moment dat er nieuwe accu’s beschikbaar komen.” Ook voor 
de restwaarde van de auto is dit optimaal. Voor het gebruik van de accu’s betaal je 
een maandelijkse fee, wat Renault aanvankelijk ook deed bij de Zoe. “Dat heeft als 
voordeel dat de aanschafprijs van de auto lager is. Ook hoef je je geen zorgen te 
maken over de staat van de accu.”

Gouden Stuurwiel
Tot slot moeten we nog even de elephant in the room bespreken, namelijk het 
gegeven dat het modellengamma van NIO best wat weg heeft van dat van Tesla. 
“Tesla heeft een indrukwekkende prestatie geleverd, maar we kijken vooral 
naar onszelf”, aldus Keuter. “We focussen ons op een doelgroep die nu nog niet 
elektrisch rijdt. En we leveren overtuigende producten. De NIO ET7 is onlangs 
bekroond met het Gouden Stuurwiel, waarbij hij modellen als de KIA EV6 en de 
Mercedes-Benz EQE achter zich liet. Dat zegt toch wel wat.”
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De Opel Astra wordt voor het eerst leverbaar met 
100% elektrische aandrijving en met de Astra 
Sports Tourer Electric wordt het tevens de eerste 
elektrische stationwagen van Duitse makelij. De 
WLTP actieradius moet zo’n 416 km bedragen. De 
nieuwe Astra Electric is vanaf het voorjaar van 2023 
te bestellen.

Overigens blijven de benzine- en dieselmotoren en 
een plug-in hybride gewoon in het assortiment. De 
lancering van de batterij-elektrische versie maakt het 
gevarieerde aanbod compleet, aldus Opel.
De elektromotor levert een vermogen van 115 kW 
(156 pk) en een maximumkoppel van 270 Nm. De 
topsnelheid is begrensd op 170 km/u, waarmee de 
Astra Electric harder kan dan veel andere elektrische 
modellen. Bestuurders hebben keuze uit de rijmodi 
Eco, Normal en Sport. De energie wordt opgeslagen 
in een lithium-ion batterij met een capaciteit van 54 
kWh. De batterij maakt gebruik van 102 cellen die zijn 
ondergebracht in 17 modules en bezorgt de auto een 
actieradius tot 416 kilometer (WLTP). 
Het gemiddelde energieverbruik bedraagt slechts 
12,7 kWh/100 km (14,9 kWh volgens WLTP), 
waarmee het een efficiënte auto heet te zijn en dus 
prima inzetbaar voor langere afstanden. Ook niet 
onbelangrijk: de Astra is geschikt voor snelladen 
(DC) met een vermogen tot 100 kW, waarmee de 

batterij binnen een tijd van circa 30 minuten tot 80% 
is op te laden. Ook bij een AC-laadpunt is de batterij  
snel op te laden dankzij de standaard aanwezige 
3-fasen 11 kW-boordlader. Het batterijpakket van 
de Astra Electric is gemonteerd in de bodem van 
de auto, waardoor er geen zit- en bagageruimte 
verloren gaat. Bij de Astra Sports Tourer Electric 
biedt de bagageruimte zelfs een inhoud van 516 

liter, die eenvoudig is uit te breiden tot 1.553 liter 
door de achterbank neer te klappen. De lage positie 
van de batterij zorgt ook voor een laag zwaartepunt, 
resulterend in een extra stabiele en veilige 
wegligging.

Toyota en Mercedes in top10 meest waardevolle merken

De Opel Astra gaat volledig elektrisch: Opel Astra Electric

Toyota en Mercedes-Benz staan in de top-10 van 
meest waardevolle merken volgens de ‘Best 
Global Brands 2022’-enquête van Interbrand. Met 
een positie van respectievelijk 6 en 8. Tesla is de 
volgende autofabrikant op de lijst (12), net voor 
BMW.

Zowel Toyota als Mercedes zijn bovendien 10 procent 
in waarde gestegen. Toyota is daarbij één plaats 
hoger geëindigd (nu zelfs voor Coca-Cola), Mercedes-
Benz stond ook vorig jaar op plek 8. De merkwaarde 
van Mercedes is, volgens Interbrand, ruim 56 miljard 
waard, Toyota bijna 60 miljard. Volgens Interbrand 
hebben de hoge waardes alles te maken met de focus 
van de fabrikanten op duurzaam vervoer. De top 3 van 
meest waardevolle merken bestaan uit respectievelijk 
Apple, Microsoft en Amazon. Het Amerikaanse 
merkenadviesbureau Interbrand onderzoekt en 
analyseert al sinds 1999 ‘s werelds meest waardevolle 
merken en stelt sindsdien jaarlijks een top 100 vast.  
De ‘Best Global Brands’-studie richt zich op drie 
onderzoekscriteria: ‘Financiële prestaties van de 
producten of services van het merk, ‘de rol van het 
merk in het aankoopbeslissingsproces’ en de ‘kracht 
van het merk met betrekking tot het veiligstellen van 
toekomstige inkomsten van het bedrijf.

Alle 250 voor Nederland beschikbare exemplaren van de IONIQ 6 First Edition waren binnen 2 dagen uitverkocht. De IONIQ 6 First 

Edition was sinds 9 november online te reserveren. De IONIQ 6 First Edition is een exclusieve versie van de nieuwe elektrische 

Hyundai. Dit topmodel met het 77,4 kWh-accupakket en vierwielaandrijving heeft een gecombineerd vermogen van 325 pk en 605 Nm 

aan koppel en staat op 20-inch lichtmetalen matzwarte velgen met 245/40 R20-banden (Pirelli). In deze configuratie bedraagt het 

rijbereik tot 519 km (volgens WLTP). De kersverse eigenaren van een IONIQ 6 First Edition profiteren bovendien van allemaal speciale 

voordelen, zoals een gratis eenjarig abonnement op een IONITY Premium-laadpakket met Charge myHyundai.



23Fleet & Lease    Drives

Verkoop Mazda CX-60 overtreft verwachting

Ford Pro onthult volledig elektrische E Tourneo Custom

Mazda is op weg naar een 7 procent groei in 
verkoopaantallen, blijkt uit de laatste halfjaarcijfers 
(1 april tot 30 september 2022). Daarbij blijkt de 
verkoop van de nieuwe Mazda CX-60 Plug-in Hybrid 
de verkoopverwachting heeft overtroffen.

In Nederland werden in de eerste helft van het 
boekjaar ruim duizend exemplaren van de Mazda 
CX-60 Plug-in Hybrid verkocht. Maar ook de sterke 
verkoop van de vernieuwde Mazda CX-5 hield aan. 
In Europa verkocht Mazda in de eerste helft van het 
fiscale jaar 67.000 exemplaren. In Duitsland, Mazda’s 
grootste markt in Europa, werden 14.000 auto’s 
verkocht en de verkoop in het Verenigd Koninkrijk 

bedroeg 12.000 exemplaren. In Nederland werden er 
in het eerste helft van het fiscale jaar 4.672 Mazda’s 
verkocht. De eerder naar beneden bijgestelde 
verkoopprognose als gevolg van de effecten van de 
hoge productiekosten, het tekort aan chips en een 
tekort aan schepen voor het vervoer van auto’s, is nu 
naar boven bijgesteld. Net als de winstverwachting. 
Mazda verwacht een bedrijfsresultaat van 1 miljard 
euro, een stijging van 34% op jaarbasis, en een 
nettowinst van 935,2 miljoen euro, een stijging van 
59% op jaarbasis.

Ford Pro onthult de nieuwe E-Tourneo Custom, het 
eerste model van de nieuwe generatie Tourneo-
modellen en voorzien dus van een volledig 
elektrische aandrijflijn. De actieradius moet zo’n 
370 km bedragen en de besteller kan 125 kW DC 
snelladen. In de nazomer van 2023 vinden de eerste 
leveringen plaats.

De E-Tourneo Custom is één van de vier nieuwe, 
volledig elektrische Ford Pro-modellen die voor 
2024 in Europa worden geïntroduceerd. Hij is zowel 
bedoeld voor de particulier als voor zakelijke klanten 
en biedt volop ruimte voor maximaal acht inzittenden. 
Reken op tal van uitrustingen en opties, zoals flexibel 
instelbare en op rails gemonteerde zitplaatsen 

achterin, elektrisch bedienbare schuifdeuren, een 
B&O-audiosysteem, digitale sleutelkaarten, een 
glazen panoramadak en een kantelbaar stuurwiel 
(!). Dat kan het stuurwiel worden gebruikt als 
houder voor laptops en tablets, of zelfs plat te 
leggen als handig tafeltje. De nieuwe E-Tourneo 
Custom is bovendien volledig geïntegreerd in het 
Ford Pro-platform met software en verbonden 
diensten, inclusief totaaloplossingen voor het 
opladen, wagenparkmanagement-tools van Ford Pro 
Telematics, de FordPass Pro-app en het connected 
FORDLlive uptime-systeem.
Met een accu van 74 kWh levert de E-Tourneo 218 pk 
(160 kW). Een 11 kW AC driefase boordlader maakt 
het mogelijk om de batterij in minder dan 8 uur 
volledig op te laden. Opladen van 15 tot 80 procent 
duurt zo’n 41 minuten met een 125 kW DC-snellader. 
Het laadsysteem van de E-Tourneo Custom maakt 
bijzonder snel opladen mogelijk, meldt Ford. Tijdens 
tests met een 125 kW DC-snellader werd in slechts 
vijf minuten bijna 38 km actieradius bijgeladen.

In november werden 27.810 nieuwe personenauto’s 
afgeleverd, 2,2% meer dan in november 2021, meldt AU-
MACON. Daarmee is dit nu de vierde maand op rij met 
een beter verkoopresultaat dan in dieptepuntjaar 2021. 
Cumulatief zijn in 11 maanden tijd in totaal 281.383 
registraties genoteerd,  2,0% minder dan in dezelfde 
periode van 2021. Bovenaan de merkenranglijst staat 
Kia (na 11 maanden met 9,8% marktaandeel) royaal aan 
kop. Volkswagen en Toyota volgen 8,1% marktaandeel, 
Beide merken hebben dit exact evenveel auto’s afgele-
verd: 22.867 stuks. 

Autoverkoop voor 
vierde maand op rij in 
plus, Toyota op gelijk 
hoogte met Volkswa-
gen, Kia ongenaakbaar 
op 1
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EV-rijders zien het vermogen van elektrische auto’s 
liever aangeduid met ‘ouderwetse’ pk’s dan met 
kilowatts (kW). Dit omdat de oplaadsnelheid van 
elektrische auto’s óók  wordt uitgedrukt in kW, en 
dat schept verwarring. De verwarring is toch al 
groot omdat fabrikanten verschillende waardes 
hanteren voor het aantal minuten aan een snellader 
én bruto en netto accucapaciteit door elkaar heen 
gebruiken. 

Dit blijkt uit een enquête door EV Jaarboek. Met de 
opkomst van elektrische auto’s is een nieuw jargon 
ontstaan. Waar je ‘vroeger’ sprak over pk’s en liters 
brandstof, heb je het nu over kW, kWh en bruto/
netto accucapaciteit. In hun communicatie met de 
klanten gebruiken autofabrikanten die begrippen op 
verschillende manieren. Die begripsverwarring maakt 
het lastig om elektrische auto’s van verschillende 
fabrikanten met elkaar te vergelijken. Dan is er 
nog het percentage dat fabrikanten hanteren bij 
de opgegeven laadsnelheid. Die snelheid is bij een 
thuislader of een openbare laadpaal altijd gelijk. Maar 
bij snelladers neemt de oplaadsnelheid af naarmate 
de accu voller raakt, om de accu te beschermen. Het 
door de fabrikant opgegeven snellaadvermogen is 
altijd een piek. Automerken communiceren daarom 
additioneel een tijd van zeg twintig minuten om vanaf 
een SoC (State of Charge) van 0, 10 of 20 procent te 
laden tot aan 70, 80 of 100 procent. 

Doordat fabrikanten en importeurs verschillende 
accu-percentages gebruiken voor de oplaadtijd 
in minuten, is het voor potentiële EV-rijders 
lastig om deze te vergelijken. 38 procent van de 
geënquêteerden geeft daarom de voorkeur aan één 
percentage van bijvoorbeeld 10 tot 80. Verder vindt 
46 procent het nog steeds fijn als óók de maximale 
laadsnelheid gecommuniceerd wordt. 
Hoe snel je accu vol is, hangt uiteraard af van de 
capaciteit. Elke accu kent daarvoor een bruto en een 
netto aanduiding.  Het verschil daartussen betreft 
een klein percentage dat je niet kunt meetellen voor 
de actieradius van de auto. Dit ‘bodempje’ blijft altijd 
aanwezig  omdat een volledig lege accu de levensduur 
aanzienlijk zou beperken of dat je de accu helemaal 
niet meer kunt opladen.  Wat je wél kunt opladen 
heet de netto-accucapaciteit, en díe bepaalt de 
actieradius.  Autofabrikanten communiceren de bruto 
en netto accucapaciteit door elkaar, wat ook mag. 
Toch zou vier van de vijf (80%) geënquêteerden graag 
zien dat autofabrikanten alléén die netto capaciteit 
communiceren. De netto accucapaciteit bepaalt de 
actieradius én alleen dat gedeelte kun je opladen.

Elektrische Citroën ë-C4 X is er vanaf 40 mille

Jargon rond 
elektrische auto’s is 
een doolhof

Volgens het Franse merk is de Citroën ë-C4 X een 
alternatief voor conventionele hatchback- en SUV-
modellen. Het moet het best uit beide werelden 
bieden. Deze vol-elektrische middenklasser 

komt op papier 360 kilometer ver en heeft nu een 
prijskaartje gekregen: vanaf 40.840 euro.

De ë-C4 X is voorzien van de nieuwste generatie 
infotainment, MyCitroën Drive Plus. Het biedt de 
klant een uitgebreid pakket aan connectiviteit en 
verbonden diensten. Vanaf de standaardversie is er 
een 10-inch touchscreen met Apple Carplay. En, zoals 
het een Citroen betaamt, wordt de auto uitgerust 
met de zogenaamde Citroën Progressive Hydraulic 
Cushions. Ook standaard zijn de drie rijmodi, het 
digitaal instrumentenpaneel, de 18 inch lichtmetalen 
velgen, het met leder bekleed stuurwiel en de 
automatische airconditioning met actief carbonfilter. 
De elektromotor is 100 kW (136 pk) sterk. Citroën 
produceert de nieuwe ë-C4 X uitsluitend in Europa, bij 
de Stellantis Villaverde-fabriek in Madrid, Spanje.

De nieuwe Mercedes-Benz eSprinter beleeft begin 
februari 2023 zijn wereldpremière; de laatste testritten 
vinden momenteel plaats, meldt de fabrikant. Een 
preproductiemodel van de nieuwe Mercedes-Benz 
eSprinter heeft op 19 oktober 2022 een bijzondere 
testrit voltooid: op slechts één acculading en zonder 
bijladen reed de bestelwagen van het Mercedes-Benz 
Museum in Stuttgart naar de luchthaven van München 
en weer terug. Dit komt overeen met een afstand van 
475 kilometer, met een gemiddeld stroomverbruik van 

21,9 kWh per 100 kilometer. En dat ondanks het feit dat 
de route uiterst veeleisend was qua energieverbruik 
door het grote aandeel snelwegen en het heuvelachtige 
landschap in de Zwabische Jura. De eSprinter komt op 
de markt met drie verschillende batterijgroottes. Voor 
de testrit werd een preproductiemodel met de grootste 
van de drie varianten geselecteerd.

De nieuwe Mercedes-Benz eSprinter : 475 
kilometer van Stuttgart naar München en terug 
op slechts één acculading
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Joerie van Dam, een 

van de samenstellers 

van het EV Jaarboek, bij 

snellader
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Dit is de nieuwe, vijfde generatie Toyota Prius – alleen als 
plug-in hybride!

De nieuwe volledig elektrische Volvo EX90 moet nieuw tijdperk inluiden

De nieuwe Prius wordt een plug-in hybride. Toyota 
maakt vandaag bekend dat in Europa alleen 
de stekkerhybride-versie van de nieuwe Prius 
beschikbaar komt. Hij wordt daarmee een stuk 
krachtiger dan het huidige model: een krachtigere 
elektromotor en 2,0 liter benzinemotor leveren een 
gecombineerd vermogen van 223 pk (164 kW). De 
EV-actieradius is ruim 50% groter dan die van de 
huidige generatie.

De nieuwe Prius krijgt qua uiterlijk meer een 
coupéachtig silhouet. Het zorgt voor meer dynamiek, 
zegt Toyota. De nieuwe Prius is gebouwd op het 
tweede generatie GA-C-platform van Toyota’s New 
Global Architecture (TNGA). Het platform draagt bij 
aan de hogere stijfheid en het lagere gewicht. Door 
de plaatsing van de batterij en de brandstoftank te 
optimaliseren is het zwaartepunt lager dan voorheen 
wat ten goede moet komen aan de rijeigenschappen. 
De lagere zit (!) moet eveneens een meer sportiever 

gevoel geven. Daarbij zijn ‘onnodige vormen en 
lijnen’ verdwenen, waardoor een eenvoudig en ‘clean’ 
ontwerp overbleef, volgens Toyota geïnspireerd 
door de natuurlijke luchtstroom. De wielbasis is iets 
langer vergeleken met het vorige model terwijl de 
totale lengte is teruggebracht met 46 mm. Wel is 
hij iets breder dan zijn voorganger. Hoewel Toyota 
niet precies aangeeft wat de actieradius van de 13,6 
kWh lithium-ion batterij is, stelt het dat de meeste 
dagelijkse ritten in EV-modus kunnen worden 
afgelegd. Het instrumentenpaneel is eveneens 
nieuw ontworpen en kent een strakke lay-out en 
slanke bedieningselementen en een lager centraal 
scherm – met minimale inbreuk op het voorwaartse 
zicht van de bestuurder. De verlichting van het 
instrumentenpaneel is gekoppeld aan meldingen van 
Toyota Safety Sense en drukt waarschuwingen uit 
door middel van kleurveranderingen.

De vijfde generatie Prius wordt in het tweede kwartaal 
van 2023 in Europa geïntroduceerd. Er is nog niets 
bekend gemaakt over prijzen en andere specs.

Volgens Volvo markeert de nieuwe EX90 de start van 
een nieuw tijdperk voor het merk, waarbij er een 
duidelijke koers richting een volledig elektrische 
toekomst wordt gezet. Vanaf 2030 wil Volvo 
uitsluitend volledig elektrische auto’s verkopen. En 
dat begint dus met deze volwaardige zevenzitter 
SUV.

Het nieuwe vlaggenschip is afgelopen 9 november 
onthuld in het centrum van Stockholm. De auto 
wordt vanaf volgend jaar in de Verenigde Staten 
gebouwd en later ook in China. “De Volvo EX90 is 
een statement voor waar we zijn en waar we naar 
toe gaan”, zegt CEO Jim Rowan. “De SUV is volledig 
elektrisch en biedt een actieradius tot 585 kilometer 
op een enkele batterijlading, ontworpen om onze 
veiligheidsstandaarden verder te verhogen. Het is de 
eerste Volvo die werkelijk wordt gedefinieerd door zijn 

software en deel uitmaakt van een breder ecosysteem 
waarbinnen hij verbinding kan maken met je woning 
en andere apparaten. De Volvo EX90 markeert in veel 
opzichten de start van iets nieuws voor Volvo Cars.”

De EX90 heeft een onzichtbaar veiligheidsschild, 
stelt de autofabrikant. Mogelijk gemaakt door 
een sensorpakket in en buiten de auto waarbij 
hypermoderne sensoren zoals camera’s, radars en 
lidar zijn verbonden met supersnelle computers in 
de auto. “Onze lidar, geleverd door Luminar, monitort 
de weg voor de auto, of het nu dag of nacht is, en of 
je in de stad of op de snelweg rijdt. Het kan kleine 
objecten op honderden meters afstand in de gaten 
houden, waardoor er meer tijd is om te informeren, 
reageren en ontwijken. De sensoren dragen ook bij 
aan de betrouwbaarheid en de algehele prestaties 
van Pilot Assist, onze rij-assistent, met een nieuwe 
stuurondersteuning bij het wisselen van rijstrook 
op de snelweg”, aldus Rowan. Ook in de auto houdt 
het onzichtbare veiligheidsschild een oogje in het 
zeil. Speciale sensoren en camera’s houden via 
zelfontwikkelde algoritmen de oogbewegingen van 
de bestuurder in de gaten. Het systeem zal je eerst 
subtiel en daarna indringender waarschuwen. Als 
het ondenkbare gebeurt, zoals in slaap vallen of ziek 
worden tijdens het rijden, kan de Volvo EX90 zichzelf 
veilig tot stilstand brengen en hulp inschakelen.

Daarnaast is de Volvo EX90 uitgerust met alle 
noodzakelijke hardware voor bi-directioneel laden. 
Deze technologie maakt het mogelijk om de batterij 

van de auto te gebruiken als extra energievoorziening, 
bijvoorbeeld voor de woning, andere elektrische 
apparaten of een andere elektrische auto van Volvo. 
Goedkoop is dit alles niet; prijzen starten bij 102.495 
euro voor de EX90 Twin AWD Ultra met 300 kW (408 
pk) vermogen, 770 Nm koppel en een actieradius 
tot 585 kilometer (WLTP). De andere aandrijflijn 
is er eentje met 380 kW (517 pk) vermogen, 910 
Nm koppel en een actieradius tot 580 kilometer 
(WLTP) vanaf 107.495 euro. Alle uitvoeringen hebben 
twee elektromotoren, vierwielaandrijving, zeven 
zitplaatsen, 2.200 kg trekgewicht en een 111 kW-
batterij die geschikt is voor 250 kW-snelladen, 
waarmee de batterij in 30 minuten van 10 tot 80% is 
op te laden.
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Uit het onderzoek blijkt dat fleetowners de stijgende kosten momenteel als de 
grootste uitdaging zien (80 procent). Niet gek natuurlijk, gezien de torenhoge 
inflatiecijfers die overal in doorwerken, inclusief de brandstofprijzen waar nog 
altijd het grootste deel van de grijze kentekens op rijdt. ‘Ouderwets brandstof 
besparen’ staat daarom weer volop in de belangstelling, merkt men bij Verizon 
Connect. Veel aanvragen komen er voor GPS-tracking om het brandstofverbruik 
van het wagenpark te verlagen. Bijvoorbeeld door meer toezicht te krijgen 
op snelheidsovertredingen, agressief rijgedrag en onnodig lang stationair 
draaien. Integreer je de tankkaarten in het systeem, dat is er zicht op de totale 
brandstofuitgaven per voertuig, de locatie van elke tankbeurt en het bijhouden 
van de liters om eventuele fraude op te sporen. 

Maar het zijn niet alleen de brandstofkosten waar een wagenparkbeheerder 
grip op wil, reparatie- en onderhoudskosten vormen eveneens een belangrijk 
deel van de kosten van een wagenpark. Ook hier kan telematica soelaas bieden. 
Telematicagegevens kunnen de toestand van alle voertuigmotoren in bijna 
realtime weergeven. Fleetmanagers kunnen diagnostische gegevens volgen, 
zoals accuspanning, koelvloeistoftemperatuur, defecten aan de aandrijflijn, 
problemen met inlaatkleppen en problemen met de zuurstofsensor. Dat alles 
teneinde potentiële problemen te identificeren voordat ze zich voordoen en 
daarmee (grote) reparaties voorkomen. 

Valse claims
Een wat minder gehoorde uitdaging, maar toch door 44 procent van de 
wagenparkbeheerders in dit onderzoek genoemd, zijn de kosten van 
ongevallen. Videotelematica speelt hierop in. Het registreert het gedrag en 
de omstandigheden van de bestuurder binnen en buiten het voertuig. Dit kan 
helpen bij het coachen van chauffeurs om veilig te rijden, waardoor de kans 
op ongevallen mogelijk wordt verkleind. Als er een ongeluk gebeurt, kan 
video ook helpen ter verdediging van valse claims die de verzekeringskosten 
kunnen verhogen. ‘Zevenendertig procent van de wagenparken realiseerde 
lagere verzekeringskosten na de uitrol van videotelematica, en 68% ondervond 
bescherming tegen claims’, aldus het rapport.

Vervolgens: arbeidskosten. Telematica kan inzicht geven in hoe chauffeurs 
en werknemers hun tijd besteden. Wagenparkbeheerders kunnen de 
voertuiggeschiedenis voor een specifieke dag bekijken, inclusief alle gemaakte 
ritten, stops en stationair draaien. Met deze technologie is het gemakkelijker om 
vast te stellen waar arbeidsinefficiënties bestaan en mogelijkheden te ontdekken 
voor verbetering van de algehele productiviteit van het personeel. Belangrijk in 
deze tijden waar 59 procent van de fleetowners aangeeft problemen te hebben 
met een tekort aan chauffeurs. Tegelijkertijd kan met dit inzicht de inzet van 
de voertuigen efficiënter worden geregeld. Kilometers en tijd dat een voertuig 
stilstaat is allemaal in te zien. 

Klantenservice
Dat laatste is natuurlijk helemaal van belang bij transport- en 
distributiebedrijven. Van de bedrijven die telematica inzetten, zegt 44 procent 
routes efficiënter te kunnen inrichten. Maar het absolute verbeterpunt op 
de agenda’s van fleetowners is de klantenservice naar een hoger niveau te 
tillen. Tweeënvijftig procent van de wagenparken noemde het dit jaar als 
een van de grootste uitdagingen, tegenover 49% in het rapport van 2022. Met 
telematica kunnen bedrijven klantvragen, serviceverzoeken, online planning, 
servicebeoordelingen en vragen beter ondersteunen. Meldingen via sms of de 
mobiele app kunnen helpen om beter in te spelen op de behoeften van de klant.

Aan de hoge energieprijzen, tekort aan arbeidskrachten 
en de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen 
kunnen wagenparkbeheerders weinig doen. Maar er kunnen 
wel degelijk stappen worden genomen voor uitdagingen 
die wel binnen een bereik van een fleetmanager liggen: 
kostenverlaging doorvoeren, meer veiligheid brengen en 
beter voldoen aan de vraag van de klant. Dat blijkt althans uit 
het 2023 Fleet Technology Trends Report van Verizon Connect.

Belangrijk in deze tijden waar 59 procent 
van de fleetowners aangeeft problemen te 
hebben met een tekort aan chauffeurs

Verizon Connect: fleetmanagers gaan uitdagingen te lijf met de inzet van telematica

‘Ouderwets brandstof besparen weer 
volop in de belangstelling’

Duurzaamheid als essentiële pijler
Duurzaamheid is een essentiële pijler geworden van het 
concurrentievermogen en de reputatie van een onderneming. Zowel 
het publiek als overheidsinstanties eisen in toenemende mate dat 
bedrijven zich inzetten voor duurzaamheid. Het wagenpark vormt vaak 
een afspiegeling van de duurzaamheidsambities van een bedrijf. Reden 
om daar stappen te zetten. Volgens Verizon Connect zijn er ‘makkelijke’ 
manieren om hierop in te spelen. Veelal gebaseerd op bovenstaande 
‘uitdagingen’ van fleetmanagers. Dat wil zeggen brandstof besparen door 
inzicht, het aanleren van zuinig rijgedrag voor de berijders, het efficiënter 
plannen van ritten, de uitstoot van voertuigen verlagen – waarbij er eerst 
inzicht moet worden gekregen – en de juiste afmetingen bepalen van elk 
voertuig. Op dat laatste is vaak nog weinig zicht, meldt Verizon. In veel 
gevallen kunnen bedrijven met kleinere vracht- of bestelauto’s hetzelfde 
werk verrichten. En uiteraard hoort hierbij ook het elektrificeren van het 
wagenpark waar dat nu al mogelijk is. 
Op www.verizonconnect.com/nl is een uitgebreide kennisbank met 
tal van e-books, klantcases en blogs die u kunnen bijstaan uw vloot te 
verduurzamen
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De focus op het sturen naar de ‘beste prijs’ aan de pomp is van 
oudsher het sterke punt van DKV Mobility. Datzelfde gaat het nu 
doen in de e-mobility markt door prijstransparantie te geven via 
de DKV Mobility App. Fleetowners kunnen er flink wat voordeel 
uit halen. Ander advies van Bas Bullens van DKV Mobility: neem 
de afspraken over laadinfrastructuur op in de autoregeling en 
houd grip op de drie-eenheid tussen openbaar-, thuis- en op het 
werk laden!

DKV Mobility adviseert op groter kostenbewustzijn bij EV-rijders

Houd grip op de drie-eenheid: 
openbaar-, thuis- en op het werk laden!

DKV Mobility is uitgegroeid tot een toonaangevend leverancier van 
laadoplossingen voor elektrische voertuigen. Met niet alleen een laadpas maar 
het biedt ook, via partner Blue Current, thuislaadpunten en laadinfrastructuur 
op het werk. “Prijzen bij alle openbare laadpunten zijn in de DKV Mobility App te 
zien. Daardoor kan de klant er zeker van zijn dat hij tegen de laagst beschikbare 
CPO-prijs laadt”, aldus Bas Bullens. 

In laadpassenland wordt er doorgaans gewerkt met óf vaste tarieven voor 
alle laadpalen óf die afhankelijk van de kostprijs plus opslag. Waarbij 
de kostprijs van de stroom vaak heel lastig is te achterhalen door alle 
ingewikkelde prijsstructuren achter de laadpaal. DKV Mobility biedt volledige 
prijstransparantie via de DKV Mobility App. “In de brandstoffenmarkt is het 
al heel gewoon om berijders te sturen naar de goedkopere pomp, weg van de 
snelweg en onbemand. Bij een EV wordt daar nauwelijks nog aandacht gegeven; 
als je maar kunt laden. Gezien de prijsontwikkeling van energie, zie je nu dat 
zowel berijders als ook fleetmanagers steeds vaker gaan uitzoeken waar het 
best te laden.”

Geef berijder meer verantwoordelijkheid
Partner Blue Current van DKV Mobility levert dus zowel laadpunten voor op 
de werkplek als bij de zakelijke (lease) rijder thuis met DKV Mobility kaart 
acceptatie. Bullens pleit om de drie-eenheid tussen thuis-, onderweg - en op 
het werk laden voortdurend goed in de gaten te houden. Hoewel hij ook weet 
dat een fleetmanager niet altijd zit te wachten op dit extra werk. “Deels kunnen 
we dit oplossen door het inzichtelijk te maken. Maar ons advies aan fleetowners 
is om dit punt duidelijk op te nemen in de autoregeling. Geef de berijder hier 
meer verantwoordelijkheid in. Bij thuisladen moet die het voorschot aan de 
energiemaatschappij omhoog stellen om achteraf onaangename verrekeningen 
te voorkomen. Wij zorgen uiteraard voor de verrekening met de werkgever, maar 
als je achteraf de tarieven moet bijstellen – en dat kan tegenwoordig zomaar het 
drievoudige per laadbeurt bedragen –kost dat veel tijd en geld.”

Urgentie stadsdistributie
Maar over het geheel is Bullens tevreden over de transitie die momenteel in de 
markt plaatsvindt. Volgend jaar zal weliswaar de groei van nieuwe elektrische 
auto’s in Nederland wat afvlakken als het, vanwege de bijtelling, niet meer 
veel voordeliger is om voor een (relatief dure) EV te kiezen. In de andere 
landen waar DKV Mobility actief is met haar e-mobility aanbod (zie kader) 
wordt er juist extra geïnvesteerd in elektrische mobiliteit. En Bullens heeft 
momenteel ook de handen vol aan de laadinfrastructuur voor de vervoerssector, 
zoals stadsdistributie. Daar is de urgentie hoog om te elektrificeren, maar 
tegelijkertijd een logistieke puzzel waar en hoe te laden. DKV Mobility heeft ook 
een telematicapoot – DKV LIVE – dat uitkomst biedt bij logistieke bedrijven. En 
natuurlijk is er nog de traditionele klant, die van de brandstofpas. Het merendeel 
van de zakelijke kilometers wordt immers nog afgelegd in een conventionele 
voertuigen, helemaal in de transportsector. Maar de omslag naar EV kan over de 
hele linie snel gaan, denkt Bullens. “Slim laden is in korte tijd al verworden tot 
een basisproduct. V2G ontwikkelt zich snel, dus er kan ook stroom worden terug 
geleverd. De energiemarkt wordt alleen maar dynamischer; daar kunnen we 
prima op inspelen met voortdurend nieuwe innovatieve producten en diensten. 
Wat dat betreft wordt het alleen maar leuker.”

Over DKV Mobility
DKV Mobility is in 90 jaar tijd uitgegroeid tot een toonaangevend Europees B2B-platform voor 
betalingen en oplossingen onderweg. Met de DKV Mobility service cards kunnen zo’n 259.000 
klanten hun voertuigen tanken en opladen binnen Europa’s grootste acceptatienetwerk. Hierin 
bevinden zich rond de 67.000 conventionele tankstations, 344.000 elektrische laadpunten en 20.000 
tankstations voor alternatieve brandstof. Verder is DKV Mobility een vooraanstaand provider van 
betaaloplossingen voor Europese tolheffingen, mobiliteitsoplossingen zoals dienstverlening aan 
voertuigen bij ongeveer 30.000 servicestations en innovatieve digitale oplossingen. De financiële 
dienstverlening omvat tevens btw-restitutie vanuit de rol als toonaangevend provider op dit gebied. 
Met zo’n 1.700 medewerkers realiseerde DKV Mobility in 2021 een transactievolume van 12 miljard 
euro en een winst van 492 miljoen euro. De bedrijfsdoelstelling is het aansturen van de transitie 
naar een efficiënte, duurzame toekomst voor mobiliteit.

“Gezien de prijsontwikkeling van energie, 
zie je nu dat zowel berijders als ook 
fleetmanagers steeds vaker gaan uitzoeken 
waar het best te laden”
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Al ruim 5 jaar werken beide partijen nauw samen. En dat is niet zo gek gezien 
hetzelfde doel dat ze nastreven: het verkeer in Nederland een stukje veiliger 
maken. “Als mobiliteitsprovider met meer dan 100.000 auto’s op de weg 
voelen we ons verantwoordelijk voor de algemene verkeersveiligheid”, zegt  
Marjolein Groen van Athlon. “Als werkgever heb je de zorgplicht voor een veilige 
werkomgeving, en die bevindt zich van tijd tot tijd ook op de weg. Een goed 
mobiliteitsbeleid waar verkeersveiligheid in is verankerd is daarbij essentieel.”  

Zo is het mobiliteitsbeleid van Athlon gebaseerd op haar 5 stappen 
Duurzaamheid Plan, dat duidelijkheid geeft in het thuiswerk- en 
mobiliteitsbeleid. De eerste stap of eerste vraag die je jezelf stelt is: moet je 
wel reizen? We hebben de afgelopen jaren laten zien dat dit namelijk niet altijd 
noodzakelijk is. En als je dan toch moet reizen, hoe dan? De auto is niet perse de 
beste optie. “Ook veiligheid, ofwel veilig én zuinig rijden is één van de 5 stappen. 
Hier hoort beleid bij dat onze klanten instaat stelt om haar medewerkers  ook 
daadwerkelijk handvatten te bieden”, aldus Groen. 

Deze handvatten zijn naast beleid, ook de makkelijk in te zetten tools. En die 
worden voor een belangrijk deel geleverd door VVGN. Zo is er de succesvolle 
onlinetraining e-Driver. Athlon biedt deze training een jaar lang gratis aan, 
door zowel klanten als niet klanten te gebruiken. Iedere 6 weken komt er een 
nieuwe e-training in de mailbox. Het programma richt zich op het beïnvloeden 
van routinegedrag om in het verkeer veilige en duurzame keuzes te maken. Het 
wordt inmiddels ook volop ingezet door bedrijven die effectief willen werken aan 
de CO2-prestatieladder. 

Fysieke praktijktraining en de Whatsapp-laan
Maar aan de grootste boosdoener van het moment als het om verkeersveiligheid 
gaat – de smartphone! – wordt ook veel aandacht besteed. Bij Athlon is 
de SafeDrivePod beschikbaar die afleiding in het verkeer beperkt omdat 
de bediening van de smartphone beperkt wordt. Ook tijdens de fysieke 
praktijktrainingen van VVGN op haar baan in Lelystad is er aandacht voor 
telefoongebruik achter het stuur. Daarvoor is zelfs een speciale Whatsapp-laan 
aangelegd waarop bestuurders aan den lijve kunnen ervaren wat het betekent 
om afgeleid te worden door de smartphone. Collin Bell is blij dat VVGN als één 
van de weinige rijvaardigheidsbedrijven nog over een eigen baan beschikt. “Zo’n 
baan is aan de ene kant een speeltuin voor volwassenen, maar het heeft wel 
degelijk een serieuze boodschap. Hier ervaart men dat autorijden moeilijker is 
dan men dacht. Want veruit de meeste automobilisten overschatten zichzelf.”

Dat laatste onderstreept Groen. Het blijkt ook uit recent onderzoek van Athlon 
zelf: Nederlanders zijn in meerderheid tevreden over hun rijgedrag maar 

medeweggebruikers krijgen een zware onvoldoende: een 3,1. “Iedereen rijdt 
onveilig behalve ik. Dat is zo’n beetje de strekking van de resultaten van het 
onderzoek. Tijdens een praktijktraining komt al snel aan het licht dat de kennis 
over verkeersveiligheid achterblijft en ook het gedrag hierin. Daarom ook onze 
oproep aan werkgevers: stimuleer de bewustwording en houdt het vooral leuk en 
leerzaam”, aldus Groen.

Veilig thuiskomen
Maar het begint toch vooral met het geven van het goede voorbeeld, benadrukt 
men gezamenlijk. En dat is dus niet beperkt tot de leaserijders binnen een 
bedrijf. Elke medewerker is verkeersdeelnemer en dient dus bewust te worden 
gemaakt van veilig en zuinig rijden, zegt Groen. In Athlons mobiliteitsbeleid zijn 
alle tools op het vlak van verkeersveiligheid opgenomen. Bovendien wordt er 
regelmatig gecommuniceerd over het thema. De laatste tijd onder de noemer: 
jij wilt toch ook veilig thuiskomen? Die positieve insteek waardeert Bell enorm. 
“Niet de insteek kiezen van je moét veilig en zuinig rijden om kosten te besparen. 
Het gaat om veilig thuiskomen – en dat wil iedereen”. 

Mooi vindt Bell ook het voorbeeld waarbij Athlon haar klant bijstond toen die
haar bestelautopark wilde vervangen door elektrische bussen. Er bleek op de
werkvloer weerstand te zijn tegen de beslissing van het management. Athlon 
heeft toen monteurs meegenomen in de zoektocht naar een geschikte elektrische 
bestelauto. Daar is een bepaald type uit voortgekomen waar VVGN vervolgens 
een rijtraining voor heeft ontwikkeld, zodat chauffeurs zoveel mogelijk 
rendement uit hun voertuigen kunnen halen. Groen: “Ook is uitgelegd hoe 
belangrijk de transitie voor het bedrijf was; wat de doelen zijn en hoe belangrijk 
het uiteindelijk voor iedereen is. Door deze aanpak waren de monteurs in staat 
om over hun koudwatervrees heen te stappen en samen te gaan ervaren.”

Of beleid op verkeersveiligheid wat hoger op de agenda mag komen bij 
bedrijven? Zowel Bell als Groen vinden van wel. Want de wil is er wel – niemand 
is tegen verkeersveiligheid – maar het krijgt niet altijd de prioriteit die het 
verdient, vindt Groen. “We kunnen onze klanten uiteraard niet dwingen, maar 
door zelf het goede voorbeeld te geven en alle tools aan te reiken, stimuleren 
we het wel. In deze tijd van arbeidskrapte en focus op duurzaamheid slaat die 
boodschap gelukkig steeds beter aan.”

Hoe zorg je als mobiliteitsprovider dat bedrijven 
verkeersveiligheid als integraal onderdeel van het 
mobiliteitsbeleid gaan zien? De wil is er vaak, goed 
werkgeverschap en duurzaamheid staan bovendien volop 
in de belangstelling. Maar een ‘veiligheidscultuur’ komt er 
niet vanzelf, is de ervaring van mobiliteitsprovider Athlon 
Nederland en hun partner op dit vlak: de Verkeersveiligheid 
Groep Nederland (VVGN). Marjolein Groen, Sustainabilty & 
CSR director Athlon Nederland en Collin Bell, commercieel 
directeur VVGN over het 5-stappenplan, de verschillende tools 
en ‘veilig thuiskomen’. 

Athlon en Verkeersveiligheid Groep Nederland op snijvlak van verkeersveiligheid en duurzaamheid

“Veranker verkeersveiligheid in je 
mobiliteitsbeleid!”

“Niet de insteek kiezen van je moét veilig 
en zuinig rijden om kosten te besparen. 
Het gaat om veilig thuiskomen – en dat wil 
iedereen”

“Onderzoek toont aan: Iedereen rijdt 
onveilig behalve ik”
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Formule E-band iON race: pionier in duurzaam racen
Hankook toont de nieuwe Formule E-band iON race voor het eerst aan 
het publiek op de Essen Motor Show, deze maand december (3 tot 11 
december). Als exclusieve technische partner en bandenleverancier heeft 
Hankook de nieuwe band ontwikkeld in nauwe samenwerking met de 
raceserie en voldoet deze aan de duurzaamheidsnormen van Hankook 
en de Formule E, die het volgende seizoen van start gaat tijdens de 
E-Prix in Mexico City op 14 januari 2023. Zo’n 30 procent van de nieuwe 
band, die op maat is gemaakt voor de derde generatie Formule E-racers, 
bestaat uit duurzame materialen. Eindgebruikers moeten uiteindelijk 
ook profiteren van de race-ontwikkeling: de bevindingen van het circuit 
worden verwerkt in de productiebanden van de iON-productfamilie, die 
zomer- en winterprofielen biedt speciaal voor de duurzame mobiliteit van 
moderne premium elektrische voertuigen.

Premium autobandenfabrikant Hankook Tire maakte eind november bekend de volledig elektrische Škoda Enyaq iV uit te rusten 
met de speciaal voor elektrische auto’s ontwikkelde Ventus S1 evo 3 EV-band. Net als het zustermodel Volkswagen ID.4 van de 
groep. De fabrikant haalt steeds meer omzet uit OEM-banden, blijkt uit de kwartaalcijfers.

Hankook als OEM op steeds meer EV’s

Nu ook Škoda Enyaq iV uitgerust 
met EV-band van Hankook

Ondanks wereldwijde economische onzekerheden, politieke conflicten en 
aanhoudende COVID-19-gerelateerde verstoringen van de toeleveringsketen, 
heeft Hankook Tire in het derde kwartaal van dit jaar positieve financiële 
resultaten geboekt. De bedrijfsomzet steeg met 25,7 procent op jaarbasis en 12,7 
procent op kwartaalbasis, terwijl het bedrijfsresultaat steeg met respectievelijk 
6,4 procent en 9,8 procent. Een van Hankook Tire’s sterkste segmenten, banden 
met grote diameter, bleef in het derde kwartaal een belangrijke groeimotor. De 
wereldwijde omzet in personenautobanden van 18 inch of groter was goed voor 
41,1 procent van de totale omzet in personenautobanden.

Aan dit positieve resultaat draagt de focus op het leveren van OE-banden voor 
premium elektrische voertuigen bij. De fabrikant lanceerde onlangs de speciaal 
voor EV’s bestemde bandenserie iON. Bovendien is Hankook vanaf het seizoen 
2022/23 de exclusieve leverancier en technische partner van ‘s werelds eerste 
volledig elektrische raceserie, het ABB FIA Formula E World Championship (zie 
kader). De missie van het bedrijf is dan ook marktleider te worden in het EV-
bandensegment.

Grotere actieradius
Begin september maakte Hankook al bekend eerste montagebanden te leveren 
voor de nieuwste elektrische Audi-modellen (de Q4 e-tron & Sportback), de 
Ventus iON S. De BMW i4 gingen de Audi-modellen al voor. En in die maand 
introduceerde het ook de eerste EV-winterband: de Hankook Winter i*cept 
iON. Een lage rolweerstand, een extreem laag afrolgeluid en een hoog 
draagvermogen. Aldus enkele kenmerken. Voor bestuurders van elektrische 
auto’s betekent dit een grotere actieradius per batterijlading en een betere 
rijervaring dan met conventionele banden. Bovendien zijn de nieuwe producten 
van Hankook iON in het bijzonder ontworpen voor het hoge, direct beschikbare 
koppel van krachtige elektrische voertuigen.

De band die nu onder de elektrische SUV van Skoda zit, is tot in het kleinste 
detail afgestemd op de Enyaq iV om in alle rijomstandigheden betrouwbaar te 
harmoniëren met het gewicht van het voertuig, dat voor EV’s nu eenmaal hoger 
is, stelt Hankook. Het heeft de band uitgerust met een dubbellaags karkas van 
hoogwaardige vezels. Dat beidt een hoge stabiliteit en heeft een laag gewicht 
in verhouding tot zijn formaat. Een ander kenmerk van de Ventus S1 evo 3 ev is 
de speciale compound van het loopvlak. Het is afgestemd op de hoge koppels 
van EV’s en zorgt tegelijkertijd voor een uitstekende grip, zowel op nat als droog 
wegdek. De rolweerstand blijft de hele tijd laag. Een speciaal kenmerk van de 
20-inch maat met een laag zijwangprofiel is een extra stalen versterking in het 
hielgebied, die bijdraagt aan een nog hogere zijwangstijfheid. Dit moet niet alleen 
zorgen dat de band nauwkeurig op de velg past, maar ook voor een sportieve, 
directe stuurrespons.

Volgens Sanghoon Lee, President van Hankook Tire Europe, investeert Hankook 
voortdurend in onderzoek en ontwikkeling en is daarom goed voorbereid op de 
veranderingen in de mobiliteitsindustrie. “Daarom rusten veel toonaangevende 
autofabrikanten hun elektrische en hybride modellen al standaard uit met 
Hankook EV-banden. De Ventus S1 evo 3 ev is perfect aangepast aan de 
behoeften van elektrische voertuigen en levert in combinatie met het nieuwe 
Škoda-model een belangrijke bijdrage aan duurzame mobiliteit.”

De missie van het bedrijf is dan ook 
marktleider te worden in het EV-
bandensegment
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2WAY2 brengt flexibel mobiliteitsaanbod (incl. fietsen!) naar één (beheer)platform

“We transformeren wagenparkbeheer 
naar volwaardig mobiliteitsmanagement”

Krap een maand oud is het platform van 2WAY2 tijdens het interview half 
november. Zo’n 200 bedrijven waren al aangesloten. In december van dit jaar 
2022 moeten het er 500 zijn. Het zijn voornamelijk bedrijven die al gebruik 
maken van die andere tak van sport van de Lease Deal Holding waar 2WAY2 
ook onder valt: die van equipment lease (zie kader). 2WAY2 richt zich vooral op 
bedrijven met maximaal 400-500 werknemers die voor hun werknemers op een 
gemakkelijke manier de best passende mobiliteit willen. En die ‘beste mobiliteit’ 
kan de ene maand verschillen van de ander. 

Wat Pollmann en Boer doen met 2WAY2 is dat mobiliteit beter aansluit bij de 
medewerkers en tegelijkertijd goed beheersbaar is voor de werkgever. Pollmann: 
“Werknemers hebben behoefte aan vervoer op maat: met het OV, de fiets, auto of 
poolauto. Of misschien wel een dag thuis werken en dus helemaal geen vervoer 
nodig hebben. Hoe mooi is het als je dit als werkgever je werknemers allemaal 
beheersbaar kan aanbieden?” Ook Boer weet dat medewerkers zich inmiddels 
wezenlijk anders bewegen. “Ze schakelen tegenwoordig sneller tussen werk en 
privé. Het ene moment meters maken. Snel een afslag kunnen pakken en soms 
zelfs van baan wisselen. Als werkgever wil je daarin net zo snel en makkelijk 
mee schakelen. Om je eigen bedrijfsvoering zo efficiënt en flexibel mogelijk 
te houden. Maar ook om je werknemers een goed werkgeverschap anno nu te 
bieden. Conventionele lease voelt daarin te beperkend, log en rechtlijnig.”

Grotere zelfredzaamheid
Nu is de wens om het mobiliteitsaanbod te flexibiliseren in de markt niet 
nieuw. Menig leasemaatschappij of andere mobiliteitsaanbieder schermt er 
tegenwoordig mee. Net als de fleetmanagement-organisaties. Die laatste 
partijen zijn onafhankelijk – net als 2WAY2 – maar het verschil is dat 2WAY2 alle 
beschikbare mobiliteit in één platform en beheeromgeving beschikbaar stelt aan 
haar klanten. Het zorgt voor een grotere ‘zelfredzaamheid’ van bedrijven en de 
enige manier om ‘mobiliteitsbudgetten’ proactief te beheren, zoals Pollmann 
het noemt. En die zelfredzaamheid vertaalt zich in ieder geval door naar het 
platform/portal waarop zowel werknemers als werkgevers gemakkelijk hun 
mobiliteit kunnen regelen, selecteren dan wel beheren. 

Maar de grootste uitdaging was toch wel dat flexibele aanbod naar het platform 
te krijgen. En als je om de 6 maanden van (lease)auto mag wisselen – wat onder 
andere het geval is bij de zogenaamde flexbundels – dan moet de inname en 
remarketing van al die voertuigen optimaal werken. 2WAY2 werkt daarbij als 
soort broker met momenteel 150 verschillende partijen in de markt die het 
aanbod leveren. Elk voertuig (incluis jonge occasions) kan vervolgens gehangen 
worden in een full operational -, flexibel - of financial leasecontract. Bij een 
mobiliteitsbudget kan een werknemer in het platform zelfs een private leaseauto 
regelen, buiten de werkgever om.  “Uiteraard stelt de werkgever de randvoorden 
op. Je kan ook budgetten instellen, mobiliteitskaarten eraan ophangen, 

poolauto’s, huurauto’s en natuurlijk fietsen. Want stel je hebt een maand een 
project lopen in de binnenstad van Amsterdam, dan is een e-bike waarschijnlijk 
de beste optie”, aldus Boer.

Importauto’s uit Duitsland
Het aantal partijen dat aanhaakt op het 2WAY2-platform is overigens continu 
groeiend, benadrukt Pollmann. Als die maar de missie ondersteunen om 
flexibiliteit in mobiliteit te brengen voor bedrijven. “We koppelen binnenkort 
ook jonge elektrische en plug-in hybride importauto’s uit Duitsland en de 
Scandinavische landen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het tekort aan 
nieuwe auto’s momenteel. Wij hebben sowieso ons aanbod verdeeld in een direct 
beschikbare voorraad en een bestelbare voorraad. Voor de occasions hebben we 
een algoritme gebouwd dat op het moment dat er een occasion binnenkomt, we 
er volledig geautomatiseerd een full operational of flex leaseprijs aan hangen.”

Belangrijke bijkomstigheid bij het beheer in één omgeving: alle CO2-uitstoot 
van zakelijke mobiliteit is met een druk op de knop zichtbaar en de werkgever 
krijgt ermee een mooi stuurmechanisme in handen om de uitstoot en kosten 
naar beneden te brengen. De verplichte CO2 rapportage is daarmee natuurlijk 
ook meteen afgedekt. Fietsen – en dan vooral e-bikes – spelen bij menig bedrijf 
inmiddels een belangrijke rol hierin. 2WAY2 werkt met drie grote landelijke 
partijen met in totaal 400 servicepunten door heel het land. Ook hier kunnen 
klanten van 2WAY2 kiezen voor diverse onderliggende (lease)contracten. 
Vanaf begin volgend jaar wil Pollmann komen met een flex fietsleaseproduct. 
“Daarnaast hebben we ook mobiliteitsadviseurs aangesloten. Want het platform 
mag dan wel een hoge mate van zelfredzaamheid voorstaan, ruimte voor vragen 
en ondersteuning moet er ook zijn. We willen met het platform uiteindelijk ook 
een stuk kennis overdragen aan de markt.”

“Conventionele lease voelt daarin te 
beperkend, log en rechtlijnig”

“Wij hebben sowieso ons aanbod verdeeld 
in een direct beschikbare voorraad en een 
bestelbare voorraad”

Van equipment lease tot en met private lease
Binnen de Lease deal Holding van Pollmann zijn 4 innovatieve, fintech 
gedreven bedrijven actief: naast 2WAY2 is dat Onlinelease.nl, het nieuwe 
lease voorraad platform voor ZZP-er’s en particulieren. Dan is er 2Leasy, 
de leasemaatschappij voor auto’s en fietsen en tenslotte is er Lease-deal.
com dat onafhankelijk technische financiële dienstverlening levert voor 
de automotive en equipment leasemarkt. Lease-Deal.com werd opgericht 
door ICT-bedrijf Topicus maar tijdens de beursgang een kleine twee jaar 
geleden werd het verzelfstandigd. 

Floris en Wouter

Échte flexibele mobiliteit (van 1 dag tot 84 mnd) brengen naar 
bedrijven, onafhankelijk van partijen als autofabrikanten 
en hun captives en/of leasemaatschappijen. Dat stond 
Wouter Pollmann en Floris Boer voor ogen toen ze een 
half jaar geleden starten met bouwen aan hun platform 
2WAY2. De sporen zijn verdiend in de ICT, verzekerings- en 
leasewereld en Pollmann heeft aan de wieg gestaan van de 
XXImo mobiliteitskaart. De visie was dus duidelijk en nu, als 
startup, sluiten ze het ene bedrijf na het andere aan. Daarbij 
gaat het niet alleen om die (broodnodige) flexibele multi-
mobiliteit, maar vooral ook het integraal beheer ervan. “Zo’n 
beheeromgeving ontbrak in de markt”.
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De zakelijke (lease)vloot elektrificeert in rap tempo; het plan is dat er vanaf 2025 alleen nog maar elektrische leaseauto’s op de 
markt komen. Maar de dienstverlening van de sector blijft achter op die ontwikkeling, zegt Leo Fransen, algemeen directeur van 

Innovam, de opleider in de mobiliteitsbranche. Het schort nog te veel aan kennis van het hele ecosysteem van elektrisch rijden; van 
showroomverkoper tot ROB-medewerker van een leasemaatschappij. En ook fleetowners kunnen zich beter voorbereiden op wat 

elektrische mobiliteit gaat brengen. 

“Wij kunnen van iedereen een 
productexpert maken”

Innovam pakt gebrekkige EV-kennis en dienstverlening in de markt aan

Innovam neemt visualisatiebedrijf over
Het visualisatiebedrijf Zwartlicht is sinds 1 november onderdeel 
geworden van Innovam. Dit Utrechtse mediabedrijf is gespecialiseerd in 
3D-visualisatie, virtual reality en augmented reality. Deze technologieën 
gebruikt Innovam bij technische- en verkoopgerelateerde trainingen in 
binnen- en buitenland. Het maakt onder andere applicaties die technici 
gebruiken bij het trainen met nieuwe voertuigen. Zo kun je via deze apps 
een auto projecteren alsof hij recht voor je staat. Met je smartphone 
of tablet loop je er dan omheen en krijg je een ruimtelijk beeld van 
het voertuig. Met behulp van 3D-handelingen kun je dan bijvoorbeeld 
het motorblok zien. Of je maakt de auto transparant, zodat je de 
bedrading kunt inspecteren. Volgens Fransen vormen deze oplossingen 
steeds vaker een onderdeel van een pakket van lesmaterialen en zijn 
straks zelfs beschikbaar voor consumenten in de App stores. “Binnen 
Innovam werken wij verder aan de professionalisering en groei van 
deze oplossingen als onderdeel van de vele technische en verkoop 
gerelateerde trainingen die Innovam in opdracht van haar nationale 
en internationale klanten ontwikkelt. Maar we gaan ook virtuele 
leeromgevingen of zelfs bijeenkomsten creëren waar je als avatar 
doorheen kan lopen.”

Innovam ziet zijn trainingsaanbod op het gebied van Lease en Fleet weliswaar 
toenemen, met onder andere de modules Adviseur EV & Hybride voertuigen, 
Incident Management, diverse Audatex trainingen en Techniek voor niet-technici 
– volgens Fransen een van de leukste trainingen. Maar er kan nog een tandje bij. 
Niet omdat Fransen nu eenmaal de trainingen graag wil verkopen, het zijn de 
signalen uit de markt die wijzen op een forse kennisachterstand met betrekking 
tot het hele ecosysteem van elektrisch rijden. Daar hoort dus niet alleen de 
elektrische auto zelf bij, maar bijvoorbeeld ook de laadinfrastructuur. Van kennis 
over hoe je in welke gemeente een laadpaal moet aanvragen en waar er subsidies 
te vinden zijn, tot het objectief adviseren over de beste laadpas. “We krijgen hier 
regelmatig signalen dat mensen bijna gillend de showroom uitrennen. Er komt 
geen antwoord op vragen over hoe het best de laadinfrastructuur in te richten. De 
absolute basiskennis ontbreekt vaak, bij zowel dealer als leasemaatschappij. Dat 
is jammer; het schrikt mensen af om de overstap naar EV te maken.”

En Innovam kan het weten: voor veel merken en autofabrikanten verzorgt het 
opleidingsinstituut de (technische) trainingen, zowel online als face to face (en 
straks ook virtuele bijeenkomsten, zie kader). In het bestuur zitten ook BOVAG en 
er wordt samengewerkt met de Vereniging Elektrische Rijders (VER). De vragen 
die binnenkomen bij de helpdesk van de VER worden gedeeld met Innovam als 
input voor de trainingen. Fransen benadrukt dat Innovam staat voor het objectief 
informeren van hun cursisten. Want die moeten uiteindelijk hun eindklanten 
objectief kunnen informeren over het elektrische aanbod en vooral ook over de 
laadinfra en – passen. 

Vastzittende laadkabel 
En bij dat ecosysteem van elektrisch laden hoort ook het oplossen van problemen 
tijdens de levenscyclus van een EV. En die ‘problemen onderweg’ met een EV 
kunnen weer heel anders zijn dan die van een brandstofauto waar tot nu toe de 
dienstverlening van de branche op is afgestemd. Fransen: “Het huidige systeem 
is vooral gericht op het oplossen van problemen van de auto zelf. Terwijl er met 
elektrisch rijden andersoortige problemen bijkomen: een niet-werkende laadpas, 
een vastzittende laadkabel, een thuislaadpaal die de auto niet oplaadt. Als je 

brandstofkaart niet werkt bij een tankstation, kan je nog altijd zelf afrekenen met 
cash of eigen kaart. Met een EV is dat niet langer zo vanzelfsprekend.”

Fransen ziet nog weinig dienstverlening op dat vlak. Elektrische (lease)rijders 
weten bij dit soort problemen ook niet goed waar ze moeten aankloppen; een 
dealer of leasemaatschappij heeft daar ook niet altijd antwoord op. Het probleem 
is misschien momenteel nog niet volop zichtbaar doordat het aandeel EV nog 
relatief gering is, de komende jaren gaat dat snel veranderen. “Als straks in 2025 
alle nieuwe leaseauto’s inderdaad elektrisch zijn, dan moet je je daar als branche 
snel op inrichten”, aldus Fransen.
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Het huidige systeem is 
vooral gericht op het 
oplossen van problemen 
van de auto zelf. Terwijl er 
bij elektrisch rijden andere 
problemen komen kijken. 

Technische helpdesk
Overigens kan Innovam ook bij dergelijke dienstverlening helpen. Nu al verzorgt 
het voor menig klant de technische helpdesk. Innovam heeft toegang tot de 
data van fabrikanten waardoor ze, op afstand, een auto kan uitlezen. Een 
leasemaatschappij bijvoorbeeld kan dat niet. Die moet gissen wat het probleem is 
als bijvoorbeeld een laadkabel niet los wil koppelen van de auto. “Wij kunnen dan 
op afstand zien of het probleem in de auto zit of juist niet. Op die manier zouden we 
de helpdesk van een leasemaatschappij kunnen verlichten”, aldus Fransen.
Ook wagenparkbeheerders en fleetmanagers zijn meer dan welkom bij de 

trainingen van Innovam. Veel aanbod is inmiddels ook online, al gelooft Fransen 
vooral in een ‘blended’ aanpak. Dat betekent in de praktijk vaak dat er één dag (of 
dagdeel) op één van de locaties in het land plaatsvindt. En nu met de introductie 
van 3D en VR-technologie in de trainingen kan de kennis mee worden genomen 
op telefoon of laptop. Fransen: “Met 3D en VR-beelden kan je inzoomen tot het 
allerlaatste knopje op een dashboard; en daarachter. Op die manier kunnen wij van 
iedereen die een training volgt een productexpert maken.”
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Elektrische auto’s en laadpalen zijn niet meer weg te denken uit 
ons hedendaagse straatbeeld. In de eerste helft van 2022 lag 
het aantal nieuw geregistreerde elektrische auto’s 82,9% hoger 
dan in dezelfde periode in 2021. Ook de laadinfrastructuur 
groeit in rap tempo mee. De installatie van een laadpaal lijkt 
‘plug & play’, maar is dat ook zo? Wij spraken erover met Henk 
Kluytmans, General Manager bij Kenter, die organisaties helpt 
met de installatie van laadpalen, het meten van energiestromen 
en de aanleg van energie-infrastructuur. 

Alles over laadpalen, de impact op energie-infrastructuur en netcongestie

Laadpalen installeren lijkt plug & play. 
Maar is dat ook zo?

Henk Kluytmans heeft de markt in het 6-jarig bestaan van het bedrijf al flink 
zien veranderen. “De energietransitie is in volle gang. Organisaties willen 
verduurzamen en elektrificeren en daar komt een hoop bij kijken. Vaak nemen 
klanten contact met ons op voor de installatie van laadpalen, maar speelt er op 
de achtergrond veel meer. Daarom dagen wij onze klanten uit om bij een relatief 
eenvoudig vraagstuk als de installatie van laadpalen, verder te denken naar de 
toekomst.”

Laadpalen installeren: kan dat plug & play?
Laadpalen installeren klinkt niet als een ingewikkelde klus. Toch komt er meer 
bij kijken dan zo op het eerste oog lijkt. Kluytmans: “De installatie van laadpalen 
heeft een grote impact op de energievoorziening bij bedrijven. Zeker als het 
gaat om de installatie van snelladers, die een hoge energievraag hebben! 
Organisaties beseffen zich niet altijd dat één snellader er al voor kan zorgen 
dat de elektriciteitsaansluiting vergroot moet worden. Dat heeft weer impact 
op de hoeveelheid energie die de netbeheerder moet leveren en de energie-
infrastructuur die op het eigen terrein van de klant nodig is.”

Wat is die impact dan op de energie-infrastructuur?
Kluytmans neemt ons mee in het proces. “Bij een aanvraag voor de installatie 
van laadpalen maken onze engineers eerst een locatiescan. Vervolgens wordt 
er een analyse gemaakt van de huidige- en toekomstige energiebehoefte. Zoals 
eerder gezegd dagen wij onze klanten uit om na te denken over een future-proof 
oplossing, waarbij we ook kijken naar eventuele uitbreidingen in de toekomst 
of verduurzaming”. Bij het overschakelen naar een grotere aansluiting komt 
namelijk ook een stukje extra energie-infrastructuur kijken, in de vorm van een 
Transformatorstation. “Dat station zorgt er in feite voor dat de hoogspanning die 
de netbeheerder levert wordt omgezet naar bruikbare laagspanning voor het 
gebouw en de laadpalen.”

Na deze voorbereidende fase gaat Kenter, na goedkeuring van de klant, ook in 
gesprek met de netbeheerder over de uitbreiding. Het komt helaas ook steeds 
vaker voor dat klanten zich in netcongestiegebied bevinden. 

Wat is netcongestie?
“Netcongestie is kort gezegd ‘file op het elektriciteitsnet’”, aldus Kluytmans. 
“We zijn in Nederland in rap tempo aan het verduurzamen. We rijden elektrisch, 
leggen onze daken vol met zonnepanelen, zetten windmolens neer en 
willen energie terugleveren. De levering en teruglevering van elektriciteit is 
tweerichtingsverkeer, terwijl ons elektriciteitsnet oorspronkelijk is ontworpen 
voor éénrichtingsverkeer: vanuit de elektriciteitscentrale naar woningen 
en bedrijven. Door de energietransitie en alle ontwikkelingen daaromheen 
is het voor netbeheerders een enorme uitdaging om al die energie nog te 
kunnen vervoeren van A naar B. Hierdoor is er op veel plekken een tekort aan 
transportcapaciteit in het elektriciteitsnet.”

Gelukkig betekent dit niet dat er geen mogelijkheden zijn voor uitbreiding. 
“Inmiddels zijn de netcongestieproblemen niet meer nieuw en zijn er ook 
oplossingen. Zo kunnen we met energieopslag (een batterijsysteem) pieken in 
het verbruik opvangen, waardoor een grotere aansluiting niet noodzakelijk is. 
Zo kunnen klanten toch elektrificeren en uitbreiden, ook al bevinden ze zich in 
netcongestiegebied”, aldus Kluytmans. 

Hoe zit het met de investering?
Bij de installatie van laadpalen komt dus best wat kijken. De laders zelf, 
een transformatorstation en als er netcongestie in het spel is, ook een 
energieopslagsysteem. Al deze oplossingen zijn niet goedkoop. Dus hoe zit het 
met de investering? Kluytmans: 
“Wij bieden onze klanten de 
vrijheid om te kiezen tussen huur 
of koop. Valt de keuze op huur, 
dan betalen zij een vast bedrag 
per maand inclusief service en 
onderhoud. Dit geldt zowel voor 
de laadpalen als voor de energie-
infrastructuur en een eventueel 
energieopslagsysteem. Zo blijven 
de investeringskosten laag, 
hoeven zij zich geen zorgen te 
maken over energie en hebben ze 
voldoende ruimte om te kunnen 
ondernemen!”

Meer weten over de 
mogelijkheden? Neem 
vrijblijvend contact op met Kenter 
via: www.kenter.nu. 088 – 111 89 
89, laadpalen@kenter.nu 

Henk Kluytmans
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Een half miljoen EV-rijders maakt nu gebruik van de Shell 
Recharge-app om hun laadsessies te beheren, meldt Shell 
Recharge Solutions. Een belangrijke mijlpaal in slechts twee 
jaar behaald, zegt CEO Melanie Lane. En belangrijk in de 
‘klantreis’. Waaronder de samenwerking met het nieuwe EV-
merk VinFast ook valt.

VinFast gaat laden met Shell Recharge Solutions 

500.000ste app-gebruiker van Shell 
Recharge Solutions

Volgens Lane toont de snelle groei van gebruikers aan dat de app essentieel is 
om de massale overstap naar elektrisch rijden mogelijk te maken. “Door een 
naadloze gebruikerservaring en een uitgebreide toegang te bieden tot een groot 
aantal laadpunten in het VK en Europa, draagt de Shell Recharge-app er in 
belangrijke mate aan bij dat elektrische mobiliteit sneller de norm wordt”, aldus 
Lane. Gebruikers hebben toegang tot meer dan 300.000 publieke laadpunten in 
35 landen binnen het openbare netwerk van Shell en zijn roamingpartners. De 
app is beschikbaar in 14 talen en zorgt dat EV-bestuurders in Europa binnen het 
openbare roamingnetwerk van Shell een laadpunt in de buurt kunnen vinden. 
Er kan gefilterd worden op laadsnelheid, type aansluiting en beschikbaarheid 
en de tarieven zijn duidelijk voordat de laadsessie wordt gestart. Ook kunnen 
laadsessies of afstand worden gestart of gestopt.

Uit het eerder dit jaar gepubliceerde consumentenonderzoek, de EV Driver 
Survey 2022, blijkt dat gebruiksgemak het belangrijkste aspect is bij het kiezen 
van een laadpunt. De ‘klantreis’ moet dan optimaal worden ingericht. Dat vindt 
Lane ook een belangrijk onderdeel van de deal met de Vietnamese EV-fabrikant 
VinFast, afgelopen november beklonken. SRS gaat thuislaadpunten en -diensten 
leveren aan VinFast-klanten in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Door de 
nieuwe samenwerking regelen VinFast-klanten met behulp van de VinFast-
app thuislaadapparatuur en -installatie van Shell Recharge Solutions. De 
thuislaadpunten bevatten verschillende functionaliteiten die steeds belangrijk 
worden naarmate elektrisch rijden meer de norm wordt, zoals gepland laden, 

laadbeheer op afstand en Dynamic Power Management. Met dit laatste kunnen 
EV-rijders ervoor zorgen dat de beschikbare stroomcapaciteit optimaal verdeeld 
wordt. “Door de aankoop van het laadpunt via de VinFast-app te integreren, wordt 
de ‘klantreis’ van de EV-rijder nog gemakkelijker”, aldus Lane.

Kant-en-klare pakketten
De twee bedrijven zijn vastbesloten om gezamenlijk de ontwikkeling van 
geavanceerde energiediensten te onderzoeken die in de toekomstige behoeften 
van VinFast-klanten moeten voorzien. Een stijging van het aantal EV-rijders 
betekent namelijk dat de vraag naar stroom groeit, wat vervolgens effect heeft 
op de werking van het net. De thuislaadpunten van Shell Recharge Solutions 
bevatten verschillende functionaliteiten die steeds belangrijk worden naarmate 
elektrisch rijden meer de norm wordt, zoals gepland laden, laadbeheer op 
afstand en Dynamic Power Management. Hiermee kunnen EV-rijders ervoor 
zorgen dat de beschikbare stroomcapaciteit optimaal verdeeld wordt. Volgens 
Ho Thanh Huong, CEO van VinFast in Europa, voerde FinVast een uitgebreid 
evaluatieproces uit om de beste partner in thuislaadoplosingen te selecteren. 
“Het was duidelijk dat de kant-en-klare pakketten die Shell Recharge Solutions 
levert, VinFast-klanten een optimale thuislaadervaring bieden. Hiermee kunnen 
we onze klanten geruststellen dat de overstap op hun nieuwe elektrische 
voertuig zo soepel mogelijk verloopt.”   

Momenteel gaan begin december in Nederland de VF8 en VF9 van VinFast al in 
de verkoop. Die zijn beschikbaar met laadpunten van Shell Recharge Solutions. 
Ook bouwt VinFast momenteel aan meer dan 50 VinFast-winkels in Nederland, 
Frankrijk en Duitsland.

In Nederland nu op de markt twee van de vijf elektrische modellen van VinFast; de midsize SUV VF 8 (D-segment) met een vanaf prijskaartje van zo’n 44.600 euro en de grotere, zevenzits SUV, de VF 
9 met een prijs vanaf zo’n 60 mille. De VF 8 wordt leverbaar met twee accupakketten met een rijbereik tot 471 km (WLTP) voor een batterij met een capaciteit van 87,7 kWh. De VF 9 heeft een grotere 
bruikbare accucapaciteit van 123 kWh en een rijbereik tot 594 km (WLTP). VinFast zet in op sterke samenwerkingsverbanden, niet alleen in productie en technologie, maar ook als het gaat om financie-
ringsdiensten, laadoplossingen en klantenservice. Het ontwerp is overigens komt van de wereldberoemde Italiaanse ontwerpstudio Pininfarina. Het rijhulpsysteem Level 2+ en de autonome rijfuncties 
van Level 3-4 voor toekomstige modellen zijn ontwikkeld door ZF, het toonaangevende Duitse mobiliteitstechnologiebedrijf. Voor VinFast's 90% geautomatiseerde productielijn is gebruik gemaakt van 
Europese partners als onder meer ABB, Bosch en Durr.

VinFast in zee met LeasePlan
Naast een laadinfrastructuurpartner had het Vietnamese VinFast eerder dit 
jaar al een leasepartner uitgezocht: LeasePlan. Volgens de overeenkomst 
is het de bedoeling dat LeasePlan de voorkeurspartner van VinFast wordt 
om operationele leasing, wagenparkbeheer en remarketing aan te bieden 
aan B2C- en B2B-klanten. Het is de bedoeling dat LeasePlan ook online 
leasingoplossingen zal aanbieden als onderdeel van een reeks flexibele 
financieringsopties die beschikbaar is voor de klanten van VinFast in de 
lanceringsmarkten van Duitsland, Frankrijk en Nederland.
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Eén of twee laadpalen aanleggen bij een bedrijf is één ding. 
Een toekomstbestendig (schaalbaar) laadnetwerk bedenken, 
leveren, installeren én beheren – inclusief laadpunten bij 
werknemers thuis – is een andere zaak. EV-Ready schroomt 
geen uitdagende klussen, integendeel. Als onderdeel van 
de grote infra-aannemer Baas B.V. heeft het de kennis en 
mensen in eigen huis. En binnenkort is laden tegen actuele 
prijzen mogelijk. Paul-Jan Albersen over ‘de keten’, urgentie 
en werkdruk (bij de fleetmanager). 

EV-Ready als full service laadinfrastructuurpartner: is jouw bedrijf er klaar voor?

“Een doordacht en ‘future proof’ 
laadplan scheelt uiteindelijk 
kosten”

Om met die urgentie te beginnen: Albersen vindt dat fleetowners het 
aanleggen van laadinfrastructuur hoger op de agenda mogen zetten. Want 
de energietransitie voltrekt zich momenteel in rap tempo. In 2025 wil het 
Nederlands kabinet dat er alleen maar zakelijke elektrische auto’s worden 
verkocht. En met de dieselbus kom je vanaf 2027 menig binnenstad niet meer 
in. Daarom momenteel de belangrijkste vraag van Albersen aan fleetmanagers: 
is je bedrijf er klaar voor? Is er zicht op hoeveel elektrische voertuigen er straks 
rondrijden en welke laadinfrastructuur er nodig is? En – niet onbelangrijk – is het 
toekomstbestendig? “Binnen bedrijven zijn er vaak meerdere stakeholders bezig 
met laadinfrastructuur. Dat maakt het soms lastig; soms is er weinig kennis van 
zaken soms lijkt er, door de hoge werkdruk van bijvoorbeeld een fleetmanager, te 
weinig focus te zijn op het organiseren van goede laadinfrastructuur. Terwijl dat 
laatste natuurlijk essentieel is om de transitie goed door te komen. Bovendien: 
een doordacht en ‘future proof’ laadplan scheelt uiteindelijk veel kosten!”

Schaalbare oplossingen
Albersen benadrukt dat er doorgaans niet meteen volop moet worden 
geïnvesteerd in verzwaring van de hoofdaansluiting van het pand om meteen een 
heel laadplein aan te leggen. EV-Ready biedt schaalbare oplossingen. Op korte 
termijn volstaan misschien twee extra laadpalen, het jaar erop kan dan worden 
uitgebreid. En dan hoeft niet opnieuw de straat weer open gemaakt te worden, 
omdat er vanaf de start rekening is gehouden met die uitbreiding. Slimme 
laadoplossingen voorkomen bovendien in veel gevallen dat de aansluiting 
verzwaard moet worden – een kostbare aangelegenheid. Een schouw ter plaatse 
maakt dan ook altijd onderdeel uit van het werk van EV-Ready. “Elke installatie 
is maatwerk. Bij het installeren zijn er veel factoren die afwijkend kunnen zijn, 
zoals beschikbare capaciteit, technische installatie, graafwerkzaamheden 
en installatiecomponenten. Iedere meterkast ziet er achter de deur van de 
meterkast weer anders uit. Onze full service aanpak leidt vooraf altijd tot een 

gedegen plan, afgestemd op de behoefte voor de komende jaren. Op basis 
daarvan kijken wat de mogelijke en benodigde laadinfra is”, aldus Albersen.
Zo’n plan bestaat in veel gevallen uit ‘slim laden’. Helemaal bij bedrijven met 
bedrijfsvoertuigen en/of (groot) materieel waar, door netcongestie, het ook niet 
altijd mogelijk is om de aansluiting te verzwaren. EV-Ready heeft al meerdere 
klanten met dergelijke ‘problemen’ uit de brand geholpen door slim laden, 
zoals load balancing. Albersen: “We maken een scan van het wagenpark en 
meten realtime het verbruik van het pand waarbij al de overige capaciteit naar 
de laadpalen wordt gestuurd. Zonnepanelen of accupakketten als stroomopslag 
kunnen we ook meenemen in de plannen. Hiermee maak je maximaal gebruik 
van je netaansluiting en is verzwaren van de aansluiting soms overbodig.”

EPEX-prijzen
Momenteel draait er ook een pilot van EV-Ready bij een klant dat laden tegen de 
meest voordelige uur-prijzen mogelijk maakt, de zogenaamde EPEX-prijzen. Een 
gebruiker geeft in de app aan hoe laat hij weer vertrekt waarna er een laadprofiel 
in het systeem wordt aangemaakt. Het systeem kan nu op de goedkoopste uren 
van de dag gaan laden met de eis dat de auto volgeladen is op het moment dat de 
gebruiker heeft aangegeven dat hij wil vertrekken. 
Kortom, ook de markt van laadinfrastructuur innoveert verder om gelijke tred 
te houden met de snelle groei van het aantal verkochte elektrische voertuigen. 
Albersen verwacht volgend jaar een erg druk jaar met mooie, uitdagende 
projecten. EV-Ready heeft niet alleen alle disciplines en kennis in eigen 
huis, maar ook de ‘installatiekracht’ om snel grote projecten op te pakken. 
Dat ervaart Albersen als groot voordeel in de huidige tijd van arbeidskrapte, 
waar momenteel de hele keten in de energietransitie last van heeft. De full 
service dienstverlening, waarbij Albersen de nadruk legt op het partnership 
dat het bedrijf met de klant aangaat, moet ervoor zorgen om de transitie naar 
een slimme, elektrische en duurzame samenleving te versnellen. Albersen: 
“Laadadvies of realisatie; in alles kunnen we ondersteunen. Op zowel makkelijk 
als moeilijke locaties. Hoe moeilijker en uitdagender de puzzel, hoe leuker het 
uiteindelijk is voor ons bevlogen team.”

Meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Je kunt ons bereiken 
via mail info@ev-ready.info en via telefoon 088-222 77 50. www.ev-ready.info

Baas B.V. met EV-Ready de laadmarkt op
EV-Ready is onderdeel van Baas B.V., een grote infra aannemer die 
energie, water en data netwerken ontwerpt en aanlegt. Drie jaar geleden is 
EV-Ready gestart met als doelgroep de groot zakelijke klanten: het is een 
full service partner op het gebied van laadinfrastructuur. Het bedenken, 
leveren, installeren en beheren van laadinfra. Waarbij de nadrukt ligt op 
toekomstbestendige schaalbare laadoplossing, zegt Paul-Jan Albersen. 
“Met laadoplossingen op maat kunnen bedrijven met een groot wagenpark 
sneller en kostenefficiënter hun wagenpark elektrificeren. Daarbij 
ontzorgen wij onze relaties van A-Z: van advies, begeleiding, implementatie 
tot en met service en beheer. Dit doen wij voor ondernemingen die 
laadinfra nodig hebben op bedrijfslocatie(s) en voor medewerkers thuis. 
EV-Ready heeft alle disciplines in eigen huis, dat is het mooie om onder de 
vlag van Baas B.V.  te werken.”

EV-Ready heeft niet alleen alle 
disciplines en kennis in eigen huis, 
maar ook de ‘installatiekracht’ om 
snel grote projecten op te pakken
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De afschaffing van de vrijstelling op BPM voor bestelauto’s, de verhoging van 
de bijtelling op elektrische auto’s, het heeft allemaal invloed op de kostprijs van 
mobiliteit voor bedrijven; helemaal in deze transitietijden. Want dát bedrijven volop 
bezig zijn met duurzame mobiliteit, staat vast, benadrukken René de Jong en Philip 
van den Hoff in dit video-interview. Hoe Terberg Business Mobility deze bedrijven 
bijstaat? En gaat de overname door Arval hierbij helpen?

Terberg Business Mobility laat klanten 
meters maken in de energietransitie

Duurzaamheid, de energietransitie en de reductie van CO2, goed werkgeverschap, 
toekomst van het wagenpark, gedragsverandering, hybride werken & slim reizen, 
individualisering, belastingregels, nieuwe wet- en regelgeving; het kwam allemaal 
aan bod op MME ’22. En natuurlijk werd de Mobiliteitsmanager van het Jaar 
bekendgemaakt; TrendsinAutoleasing wist hem voor de camera te trekken.

Mobiliteitsmanagement Event (MME 
’22): de aftermovie

Tussen de 15 en 20 voertuigen komen er dagelijks binnen op de vestigingen van 
de Hooikammer Groep opgespoord door hun eigen (gecertificeerde) particuliere 
opsporingsdienst Fidron. Voertuigen die vervolgens naar wens van de klant ‘spic en 
span’ klaar worden gemaakt voor verkoop. Met dergelijke fleet services wil het (50 
jaar) oude familiebedrijf Hooikammer Groep de komende tijd aan de weg timmeren; 
de ambities zijn hoog, schetsen Jean-Paul Hooikammer en Gerhard Prent in dit 
video-interview.

De leasemarkt presteert nog altijd opperbest, vooralsnog ondanks hogere 
leaseprijzen en gestegen rentetarieven. Toch zijn er tal van bijzondere ontwikkelingen 
in de leasemarkt, schetst Clem Dickmann voor onze camera tijdens de presentatie 
van de nieuwe Leasemaatschappij Top-100 (met een nieuwe nummer 1!). Sommigen 
leasemaatschappijen worden zelfs een ‘soort importeur’ van nieuwe Chinese EV-
merken. En in de top-10 is er volop overname-onrust…

Plan-IT is uitgegroeid tot internationale autoriteit van werkplaatsplanning. Ruim 
1 miljoen online afspraken worden er jaarlijks verwerkt voor garagebedrijven, 
dealerholdings en leasemaatschappijen. Een onmisbare schakel in een branche 
waar het draait om klantenbinding en efficiënt werken, benadrukken Julian 
Hendriks en Leon Wonnink van Plan-IT. En dat wordt dus gezien, inclusief door de 
leasemarkt waar … een primeur over is! Nieuws waarbij de werkplaatsen die met de 
software van Plan-IT werken, van gaan profiteren…

Hooikammer Groep (met Fidron) de 
markt op met Fleet Services

Volkswagen Pon Financial Services 
(VWPFS) nieuwe nummer 1 
leasemaatschappij van Nederland!

Plan-IT: planningssoftware als 
onmisbare schakel in mobiliteitsketen

TrendsinAutoleasing, het online kanaal van Fleet & Lease, trekt er regelmatig met de videocamera op uit voor diverse, actuele video-interviews. Een kleine greep uit 
ons recente aanbod… bekijk de video’s op www.trendsinautoleasing.nl/nieuws/videos!



■  Online, magazines, e-specials, nieuwsbrieven, video, social media
■  Voor iedereen die zich bezighoudt met zakelijke & duurzame mobiliteit
■  Bereik úw doelgroep: van afnemers (fleetowners) tot aanbieders van mobiliteit!
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Fleet & Lease
Oplage/verspreiding: 10.000 
(eind)verantwoordelijken voor 
wagenparken en beslissers van mobiliteit 
bij bedrijven, organisaties en instellingen. 
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NZMO: meer thuiswerken 
én meer zakelijke kilometers

LKQ Fource neemt 
Vakgarage over

Het einde van 
de leaseauto. Wat nu?

Multitankcard en ’s lands
nieuwste leasemaatschappij

Voorsorteren op 
toekomstige mobiliteit!Mercedes-Benz: 

by far het grootste gamma EV’s

“Mobiliteitsmarkt is wel erg stekker-gericht”

Fleet Support ziet dit jaar meer werknemers kiezen voor leaseauto

Wordt de deelauto eindelijk sexy?

Leasefietsshop.nl als ‘portal’ voor een leasefietsregeling

Hét communicatieplatform 
op het gebied van zakelijke mobiliteit
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