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De 508HYbride4 Blue Lease Executive is er vanaf € 37.600. Deze adviesprijs is incl. btw, bpm, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. U least al een 508 HYbrid4 vanaf € 629 
excl. btw, incl. vervangend vervoer, bij een contract van 48 mnd/20.000 km p.j. op basis van full operational lease. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Ga voor meer informatie naar de dealer 
of kijk op www.peugeot.nl.

ALLES ONDER ÉÉN KAP
Een Peugeot 508 met HYbrid4 technologie is een diesel, maar ook elektrisch. Met een sportieve 200pk motor, 
maar nog steeds vanaf 14% bijtelling. Nu al verkrijgbaar vanaf € 37.600. Maak een proefrit in een van onze 
HYbrid4 modellen bij de Peugeot-dealer of kijk op Peugeot.nl.

MEER AUTO
MINDER BIJTELLING

ELEKTRISCH

SPORT

4X4

AUTOMATISCH

PEUGEOT 508 met HYbrid4 technologie

www.peugeot.nl

Gem. verbr. 508 HYbrid4 (afh. van uitvoering) l/100 km: 3,5-4,1; km/l: 28,6-24,4; CO2: 91-107 gr/km.

302314_Peugeot_508_HYbrid4_Autoweek_215x285mm.indd   1302314_Peugeot_508_HYbrid4_Autoweek_215x285mm.indd   1302314_Peugeot_508_HYbrid4_Autoweek_215x285mm.indd   1302314_Peugeot_508_HYbrid4_Autoweek_215x285mm.indd   1 15-10-12   14:0515-10-12   14:05
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12  Non-stop elektrisch rijden 
dichterbij

De non-stop inzetbaarheid van 
elektrische taxi’s wordt ver-
groot door het batterijwissel-
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14 De reis naar mobiliteit
Nog staat bij veel wagenpark-
beheerders de auto centraal, 
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van de belastingvrije Mazda2 
BiFuel.
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Ze zijn zuinig, representatief 
en rijden een klasse groter. 
Zakenauto testte een nieuwe 
golf aan zakelijke hatchbacks.

42 Keurmerk RRS op komst
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ceerde onlangs een speciaal 
voor de zakelijke markt ont-
wikkeld ritregistratiesysteem, 
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menkader.

44  Kosten mobiliteit real-time 
inzichtelijk

Zakenauto reed een dagje mee 
met Patrick Bunnik van XXImo 
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De aanstaande, Europees gere-
gelde TPMS-verplichting bete-
kent dat wagenparkbeheerders 
er een aandachtspunt bij krij-
gen.
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Voorpagina:

De nieuwe Jaguar XF Sportbrake
Voor Jaguar markeert de introductie van de XF Sportbrake 
de langverwachte toetreding tot het segment van premium 
estates. Uiterlijk borduurt de XF Sportbrake voort op de in-
grijpende wijzigingen waarmee de Jaguar XF voor model-
jaar 2013 een zelfverzekerder uitstraling heeft gekregen. Het 
gamma van de Jaguar XF en de XF Sportbrake kent net als 
voorheen de Business Edition uitvoeringen; lederen bekle-
ding, navigatie, bluetooth en park distance control voor 
slechts € 2.500,-. Er is al 
een Jaguar XF 2.2 liter 
diesel automaat vanaf 
51.990,-. Lease vanaf 
€ 1.124,-. Meerprijs XF 
Sportbrake € 2.700,-
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Wagenparken 
steeds groener
Volgens Leaseplan worden wagenparken steeds groener. Het wagenpark van 
Leaseplan zelf maakt in ieder geval een duidelijke vergroening door. Zowel de 
nieuw bestelde diesel- als de benzinemodellen stoten gemiddeld steeds minder 
CO2 uit. Bij nieuwe dieselauto’s is de gemiddelde uitstoot per kilometer in een jaar 
tijd gedaald van 111 naar 104 gram. Ook bij nieuw bestelde benzineauto’s is een 
neerwaartse trend te zien. De gemiddelde CO2-uitstoot  per kilometer daalde het 
afgelopen jaar van 131 gram naar 120 gram. LeasePlan doet het ook goed op het 
gebied van elektrisch rijden: 0,3% van het wagenpark bestaat tegenwoordig uit 
elektrische auto’s. Dit is ruim twee keer zoveel als het gemiddelde in de lease-
branche (0,12%). Ook op het gebied van hybride-voertuigen zet Leaseplan grote 
stappen: 7% van haar leaserijders rijdt in een hybride auto, tegenover 4% in de ge-
hele leasebranche. Opmerkelijk is dat het aandeel dieselauto’s steeds groter 
wordt. In het tweede kwartaal van 2012 bestelde ruim 55% van de leaserijders een 
dieselmodel, afgelopen kwartaal is dit aandeel gegroeid naar bijna 67%. Dit gaat 
vooral ten koste van het aandeel benzinerijders, dat is gekrompen van 35% naar 
23%. “Deze verschuiving is te verklaren aan de hand van de nieuwe bijtellingsre-
gels die op 1 juli van kracht zijn gegaan”, vertelt Erik Staat, marketing directeur bij 
LeasePlan Nederland. “De dieseluitvoeringen rijden over het algemeen zuinig en 
vallen daardoor nog steeds in de lagere bijtellingscategorieën. Voor een fl ink aan-
tal benzineauto’s moet sinds 1 juli meer bijtelling betaald worden, dat is reden 
voor veel leaserijders om nu te kiezen voor een diesel.” De Renault Mégane Estate 
is al drie opeenvolgende kwartalen het meest bestelde leasemodel bij Leaseplan, 
zowel in de categorie ‘personenauto’s’ als in de categorie ‘bedrijfswagens’. Van de 
personenauto’s is daarnaast de Ford Focus erg populair. Opmerkelijk in diezelfde 
categorie is de Volvo V40, een nieuw model dat uit het niets de derde plaats in-
neemt.

Er worden weer meer dieselmodellen besteld, zoals de Renault Mégane 
Estate

Op de beurs Ecomobiel 2012, die onlangs in Rot-
terdam werd gehouden, was duidelijk te zien dat 
er meerdere alternatieven zijn voor diesel en 
benzine. Behalve elektrische auto’s en hybride 
auto’s stonden er ook diverse aanbieders van 
autogas (LPG) en aardgas (CNG). Autogas oftewel 
LPG is niet echt nieuw, maar is wel goedkoper en 
schoner dan diesel en benzine. Bovendien is het 
op veel plaatsen verkrijgbaar. Glimlachen bij de 
kassa kan weer, want een euro per liter LPG voor-
deel ten opzichte van benzine kunnen onderne-
mers en wagenparkbeheerders toch niet meer 
laten liggen in deze barre economische tijden? 
Omdat Zakenauto het belang inziet van de be-
sparingen die te behalen zijn en er meer auto’s 
komen die af-fabriek zijn voorzien van een LPG-
installatie, hebben we besloten om, in samen-
werking met de Stichting Autogas Nederland, 
een speciaal katern te wijden aan LPG. In dit 
‘Autogas nieuws’ staan informatieve artikelen 
over de Autogasbranche in Nederland. Pratend 
met mensen uit deze branche blijkt pas hoeveel 
know-how er hier in Nederland is en dat Neder-
landse fabrikanten zelfs wereldwijd LPG-installa-
ties leveren. De nieuwste high tech systemen 
zijn geschikt voor directe injectiemotoren, waar-
door deze nog schoner zijn. Zakenauto reed 
onder meer met de nieuwe Mazda2 BiFuel. Deze 
auto doet echt niet onder voor veel andere com-
pacte auto’s. Ook Opel heeft nu een complete 
range aan LPG-modellen op de markt, die dankzij 
LPG binnen de 20% bijtelling vallen en een ener-
gielabel A gekregen hebben. En LPG tanken doe 
je natuurlijk niet langs de snelweg. Het scheelt al 
gauw 15 cent per liter LPG als u even de moeite 
neemt om een kleine omweg te nemen. Dan is 
het voordeel nog groter.

Paul Quaedvlieg
Adjunct-Hoofdredacteur Zakenauto

p.quaedvlieg@eisma.nl
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Die titel kan er 
ook nog wel bij

De Ford Focus nu ook Zakenauto van het Jaar!
Nu ook Zakenauto van het Jaar 2013. En de Ford Focus had al zoveel titels. Zoals ANWB Trekauto van het Jaar 2012, terwijl de 
1.6 TDCi (77kW/105pk) de zuinigste dieselmotor (natuurlijk met 14% bijtelling) in zijn klasse werd. Onmiddellijk gevolgd door de 
1.0 EcoBoost die meteen de titel zuinigste benzinemotor in zijn klasse oogstte, en ook nog International Engine of The Year werd. 
Tussendoor werd de Ford Focus en passant winnaar van de Autoweek Multitest. Geen wonder dat hij op dit moment ’s werelds 
best verkochte auto is. Zeg nu zelf, zakelijk gezien kunt u nu toch helemaal niet meer om de Ford Focus heen?

De FORD FOCUS is er vanaf 19.765,-.

Zuinigste diesel: de 1.6 TDCi ECOnetic 
met een verbruik van 1 op 29,4.

Zuinigste benzine: de 1.0 EcoBoost 
met een verbruik van 1 op 20,8.

1.0 EcoBoost 
verkozen tot 
‘International Engine 
of the Year’.

Winnaar AutoWeek 
Multitest.

’s Werelds best 
verkochte auto.

Door ANWB 
uitgeroepen tot 
‘Trekauto van het 
Jaar 2012’. 

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. 

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,9-29,4; liter/100 km: 3,4-6,4; CO2 gr/km: 88-169.

14% bijtelling Geen wegenbelastingEr is een Focus met:
Informeer naar de Ford Focus ECOnetic leasemodellen: riante uitrusting, lage bijtelling.

40260694_Ford_Focus_Zakenauto_vh_Jaar_215x285mm.indd   1 9/21/12   10:27 AM
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Athlon Car Lease wil samen 
met car sharing community 
SnappCar een revolutie in car 
sharing realiseren op de zake-
lijke markt. Vanuit een joint 
venture, onder de naam Snapp-
Car Business, spelen Athlon Car 
Lease en SnappCar in op de 
vraag van klanten om beter en 
effectiever gebruik te maken 
van het wagenpark om zo de 
totale reiskosten te verlagen. 
Victor van Tol, CEO van Snapp-
Car: “Athlon Car Lease wil be-
taalbare en effi ciënte 
alternatieven bieden in mobili-
teit. Wij zien dat steeds meer 
mensen de behoefte hebben 
om slimmer om te gaan met 
hun middelen, zo ook met hun 
auto. Samen kunnen we de 
markt écht veranderen.” Het car 
sharing platform van SnappCar 

Business is inmiddels in ont-
wikkeling en wordt deze winter 
gelanceerd. De eerste grote 
klanten van Athlon Car Lease 
hebben zich aangediend om 
deel te nemen. Daarnaast wor-
den binnen Athlon Car Lease 
en de Lage Landen nu de eerste 
leaseauto’s via SnappCar ver-
huurd. Marchel Koops, Com-
mercieel Directeur van Athlon 
Car Lease: “SnappCar biedt een 
effi ciënte en milieubewuste 
manier om met autobezit om te 
gaan. Middels een samenwer-
king met deze partij kunnen we 
dit ook in de zakelijke markt re-
aliseren. Door leaseauto’s tus-
sen collega’s te delen wordt er 
beter gebruik gemaakt van het 
potentieel en dit past uitste-
kend bij onze visie op duur-
zame mobiliteit.”

Zakelijke car-sharing

 >>> Nieuws

Audi toonde onlangs een inno-
vatief Plug-in hybride-concept 
onder de naam Dual-Mode Hy-
brid. Hierbij werkt een 1,5-liter 
driecilinder TFSI-benzinemotor 
(95 kW/130 pk en 200 Nm) 
samen met twee elektromoto-
ren en een ééntraps transmis-
sie. De driecilinder is met een 
elektromotor (50 kW/68 pk, 210 
Nm) verbonden. Deze werkt als 
startmotor en generator. De 
aandrijving wordt verzorgd 
door een tweede elektromotor 
(85 kW/115 pk, 250 Nm). De 
transmissie maakt het moge-
lijk om ook de eerste elektro-
motor aan de aandrijfl ijn te 
koppelen. Het complete ver-
mogen bedraagt 130 kW/177 
pk. Het Dual-Mode concept 
kent verschillende mogelijkhe-
den. Bij snelheden tot 55 km/h 
zorgt uitsluitend de tweede 
elektromotor voor de aandrij-
ving. De energie wordt geleverd 
door de 17 kWh lithium-ion 
batterij. De elektrische actiera-

dius bedraagt circa 86 km. Bij 
serieel gebruik zorgen de ver-
brandingsmotor en de eerste 
elektromotor voor elektrische 
energie om de batterij te ont-
lasten of bij te laden. Elektri-
sche aandrijving is mogelijk tot 
55 km/h. Daarboven worden de 
TFSI en de generator aan de 
aandrijfl ijn ‘toegevoegd’. In 
deze modus werken de ver-
schillende motoren optimaal 
samen voor een zo gunstig 
mogelijk verbruik en optimale 
prestaties. Boven 130 km/h 
vindt de aandrijving vooral 
plaats door middel van de 1.5 
TFSI. In EV-modus ligt de na-
druk op elektrische aandrij-
ving. In deze modus zijn geen 
schakelmomenten of motor-
starts waarneembaar. Met het 
Dual-Mode Hybrid concept is 
een Audi A1 in staat een ge-
middeld verbruik van 1,0 l/100 
km te halen hetgeen gelijk 
staat aan een CO2-uitstoot van 
23 g/km.

Hybride rijdt 1 op 100

Met de Dual-Mode Hybrid wordt zeer zuinig rijden 
mogelijk

Begin oktober werd tijdens de 
beurs Ecomobiel te Ahoy Rot-
terdam de ‘Green Deal Innova-
tie MKB elektrische mobiliteit’ 
gepresenteerd worden. Met 
deze Green Deal willen de initi-
atiefnemers het Nederlandse 
MKB actief in staat stellen om 
samen met kennisinstellingen 
te innoveren in elektrisch ver-
voer. Deelnemers aan de Green 
Deal ontvangen een voucher 
ter waarde van €5.000,- om te 
investeren in onderzoek. De 
Green Deal biedt diverse voor-
delen: R&D in elektrisch ver-
voer, gezamenlijk starten van 
innovatietrajecten met de Ne-

derlandse kennisinstellingen, 
korting op lidmaatschap van 
branchevereniging DOET 
(Dutch Organisation for Electric 
Transport), Automotive NL en 
D-INCERT. D-INCERT biedt elk 
MKB-bedrijf dat subsidie zal 
ontvangen op grond van de 
subsidieregeling de mogelijk-
heid om aan twee innovatie-
workshops deel te nemen. De 
Green Deal – ‘Versnelling Inno-
vatie MKB-partijen elektrische 
mobiliteit’ is tot stand gekomen 
op initiatief van vereniging 
DOET en D-INCERT, in samen-
werking met AutomotiveNL, 
Syntens en Agentschap NL. 

Versnelling Innovatie MKB

06_Nieuws.indd   6 17-10-12   09:54



Eindelijk. Een elektrische auto die rijdt als een gewone auto. Met de zekerheid dat u ook
grotere afstanden kunt rijden. Dankzij de Range Extender die de elektromotor voedt, 
is de actieradius onbeperkt. Eigenlijk merkt u alleen in uw portemonnee dat de Opel Ampera 
een elektrische auto is. U betaalt geen bijtelling en geen wegenbelasting. En dat blijft zo. 
Bovendien is het   nanciële voordeel nu nog groter! Tijdelijk is het ‘Love to Load-pakket’ 
geheel gratis. Oftewel een laadpunt thuis én op het werk, inclusief installatie voor € 0,-. 

NU MET GRATIS LAADPUNTEN
THUIS ÉN OP HET WERK
t.w.v. € 2.559,-

De elektrische AMPERA

Ruim 500 km rijbereik en 0% bijtelling.

ZET DE KNOP OM.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 1,2; kms/liter:  83,33; en/of kwh/100 16,9; CO2 gr/km 27.
Er is een Opel Ampera vanaf € 45.500,- of lease vanaf € 679,- per maand. Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. De Ampera Love to Load actie is geldig op nieuwe orders 
van 31 juli  t/m  31 december 2012 met een uiterlijke kentekenregistratiedatum van 31 december 2012 en geldt voor Ampera MY12. Het ‘Love to Load-pakket’ bevat 1 lolo smart op de thuislocatie, 
incl. vergoeding tot € 400,- excl. BTW voor de basis installatie via The New Motion en 1 lolo smart op de kantoorlocatie, incl. vergoeding tot € 500,- excl. BTW voor installatiekosten via The New 
Motion. Deze actie is niet in te wisselen voor korting in contanten. Kijk voor de complete actievoorwaarden op www.opel.nl. Leaseprijs op basis van Full Operational Lease via Opel Leasing, 
60 maanden/20.000 km per jaar excl. BTW. Het leasetarief is afgegeven met gebruikmaking van de MIA/Vamil subsidie 2012.

www.opel.nl

Zakenauto_8000_14_012_Ampera_215x285mm_pl_12_11.indd   1 04-09-12   10:28
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De politiek heeft ons het afge-
lopen jaar weer goed bezig ge-
houden. Te beginnen met het 
Lenteakkoord waarin gesteld 
werd de onbelaste kilometer-
vergoeding af te schaffen. Juri-
disch werd dit dichtgetimmerd 
door woon-werkkilometers als 
Privé kilometers aan te gaan 
merken. Neveneffect was dat 
de 500km regeling onbruikbaar 
werd. Hier maken meer dan 
250.000 zakelijke rijders ge-
bruik van die bewust gekozen 
hebben geen bijtelling te beta-
len. Van de mensen in Den 
Haag kreeg ik wel eens het ge-
voel dat dit als een gewenst 
bijeffect gezien werd. Wij zijn 
bedolven onder reacties, vaak 
schrijnende gevallen. In een 
gezin waar zowel man als 
vrouw een auto van de zaak 
rijden, is het onlogisch om 
beide auto’s bij te tellen. Als je 
het busje van de zaak naar 
huis meeneemt om de vol-

gende dag sneller bij de klant 
te kunnen zijn dan zou het in 
de nieuwe regeling toch van de 
gekke zijn dat je of altijd eerst 
naar het werk moet om de bus 
op te halen. De forensentaks 
kreeg een massaal protest van 
uiteindelijk alle belangheb-
bende maatschappelijke par-
tijen. Wij hebben ons steentje 
bijgedragen met de succesvolle 
petitie, www.forensentaxnee.
nl. De lobby was effectief. Bij 
het bekendmaken van de 
wetsvoorstellen op Prinsjesdag 
werd duidelijk dat de Foren-
sentax in een apart wetsvoor-
stel opgenomen werd. 
Hierdoor was deze sneller en 
makkelijker weg te stemmen. 
VVD en PVDA hebben tijdens 
de behandeling in de kamer 
hun meerderheid gebruikt en 
de Forensentax is vooralsnog 
van de baan. Alles blijft dus 
zoals het was….
Nou, niet helemaal……. Door 

de discussie over het onder-
werp Forensentax is de gestaf-
felde bijtelling voor 
bestelauto’s niet in het belas-
tingplan terecht gekomen. Alle 
ontwikkeling uit het platform 
Slim Reizen Slim Werken zijn 
stil komen te liggen. En tot slot 
is er geen ruimte geweest om 
alternatieven te ontwikkelen 
om fi scaal mobiliteitsbudget-
ten te ondersteunen. Stilstand 
is teruguitgang. Een ondoor-
dacht pakket maatregelen om 
Brussel tevreden te stellen kost 
een jaar ontwikkeling op het 
gebied van zakelijke mobiliteit. 
Wij zijn inmiddels gestart met 
onze lobby voor het belasting-
plan 2014.

Martin Huisman
Voorzitter VAVDZ 
(Vereniging Auto van de 
Zaak)

Leaserijders hebben vaak de 
naam het niet zo nauw te 
nemen met zaken als zuinig 
rijden, goedkoop tanken en 
schade rijden. Uit onderzoek 
van Alphabet autolease blijkt 
dat leaserijders best willen be-
sparen, zeker als er iets tast-
baars tegenover staat. Daarom 
biedt Alphabet ‘Fleet Agent 
Ranking’ aan, een competitie 
tussen berijders in de vorm 
van een beloningsprogramma, 
dat uiteindelijk kan leiden tot 
forse besparingen op het wa-
genpark. Volgens Frank van 
Gool, Product Manager bij Al-
phabet, kan Fleet Agent Ran-
king hiervoor uitstekend 
worden ingezet: “Het unieke 
van de Ranking is dat klanten 
zélf kunnen aangeven waar-
mee de leaserijder punten kan 
vergaren én welke beloning in 
het vooruitzicht wordt gesteld. 
Bijvoorbeeld door zuiniger te 

rijden, goedkoper te tanken en 
geen schade te rijden. Door het 
op te nemen tegen de eigen 
collega’s wordt de leaserijder 
extra getriggerd om iedere 
maand een betere prestatie te 
leveren. Dit doet hij niet voor 
niets, aan het einde van de 
competitieperiode kan een in-
centive verdiend worden. Dit 
kan bijvoorbeeld een dinerbon 
of abonnement naar keuze 
zijn, maar uiteindelijk kan de 
klant zelf kiezen wat voor 
soort beloning aan de competi-
tie gekoppeld wordt. De lease-
rijders kunnen de tussenstand 
van de competitie volgen door 
middel van een online dash-
board dat gekoppeld is aan 
Fleet Agent.” Fleet Agent Ran-
king past naadloos in de stra-
tegie van Alphabet om op 
transparante wijze zaken te 
doen met haar klanten. Het 
mogelijk te besparen bedrag 

Competitie leidt tot besparing

wordt door Alphabet nauwge-
zet in kaart gebracht, waarna 
de klant een advies krijgt hoe 
deze besparing te realiseren 
valt. Uit een succesvol verlo-
pen pilot onder ruim 500 lease-

rijders van Alphabet blijkt dat 
de besparingen voor de klant 
op kunnen lopen tot zo’n 6 tot 
8% van de operationele kosten, 
afhankelijk van de grootte van 
het wagenpark.

Leaserijders willen, volgens Alphabet autolease, best 
zuinig rijden, zeker in competitieverband
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     JAMMER DAT JE EENMAAL

     BINNEN
DE

 BUITENKANT
            NIET MEER ZIET

VANAF €13.990,-
LEASEPRĲ S VANAF €265,- PER MAAND

BĲ TELLING VANAF €69,- PER MAAND

14% BIJTELLING & GÉÉN WEGENBELASTING

NIEUWE MOTOR 3,2L/100KM 

5 STERREN EURONCAP

MULTIMEDIA SCHERM MET NAVIGATIE

JE HERINNERT JE ALTĲ D DE EERSTE KEER. 
DE NIEUWE RENAULT CLIO.

De nieuwe Renault Clio vanaf € 13.990,-. De genoemde vanafprĳ s is inclusief BTW en BPM. Exclusief kosten rĳ klaar maken, verwĳ deringsbĳ drage en leges. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. en 12 jr. 
plaatwerkgarantie. Leaseprĳ s o.b.v. 48 mnd/20.000 km per jaar excl. brandstof en BTW. Genoemde bĳ telling is o.b.v. 42% belasting. Rentewĳ zigingen, drukfouten, prĳ s- en specifi catiewĳ zigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen 
afwĳ ken van daadwerkelĳ k geleverde auto. Voor meer informatie: bel gratis 0800-0303, kĳ k op renault.nl of raadpleeg uw Renault-dealer. Min./max. verbruik getoonde modellen: 3,0-5,5 l/100 km. 
Resp. 33,3-18,2 km /l. CO2 83-104 g/km.
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ALD Automotive actief met nieuwe leaseconcepten

Tijdelijk switchen van mobiliteit
Leasemaatschappijen springen steeds vaker in op 

de veranderende mobiliteitsbehoefte van het be-

drijfsleven. ALD Automotive in Hoofddorp is daar-

mee zeker actief; het ene na het andere nieuwe 

leaseconcept wordt aangeboden. Het laatste 

nieuwe concept is ALD switch. Volgens Marketing 

& Strategy Manager Lonneke van der Horst heeft 

dat alles te maken met de groeiende vraag naar 

nieuwe mobiliteit. 

Stel dat je als leaserijder het ge-
hele werkzame jaar door in een 
14% bijtellingsvriendelijke 

leaseauto wilt rijden, maar ook 
twee keer per jaar met de cara-
van, kinderen en fi etsen op va-

kantie wil gaan, dan zijn er niet 
zo heel veel keuzes op het ge-
bied van een leaseauto. Een hy-
bride auto kan technisch vaak 
niet omdat er geen caravan 
achter mag. De meeste andere 
14% diesels hebben gewoon te 
weinig vermogen. Dus maak je 
waarschijnlijk toch de keuze 
voor een zwaardere, duurdere 
en minder zuinige leaseauto en 
betaal je vier of vijf jaar lang de 
prijs puur gebaseerd op die 
paar weken vakantie. 
Dan kan ook anders, dachten 
ze bij ALD Automotive. “Met 
het laatste nieuwe concept 
ALD switch krijgt de leaserijder 
de beschikking over een ge-
wone leaseauto, liefst eentje 
met een lage bijtelling en een 
laag verbruik,” legt Lonneke 
van der Horst, Marketing & 
Strategy Manager van ALD Au-

tomotive uit. “Daarnaast krijgt 
de leaserijder een soort huur-
tegoed, dat hij of zij elk ge-
wenst moment kan inzetten. 
Dus breekt de zomervakantie 
aan, dan wordt de zuinige 
leaseauto omgeruild voor een 
riante en sterke stationwagen, 
die wel de caravan, kinderen 
en fi etsen op sleeptouw kan 
nemen door de Alpen. Is er een 
keer een bestelbus nodig om te 
verhuizen, dan kan het huurte-
goed ook hiervoor worden in-
gezet. Hetzelfde geldt voor een 
weekendje weg met een cabri-
olet.” Flexibiliteit is troef. 

Tussenoplossing
ALD Automotive maakt voor 
het wisselen van de auto’s ge-
bruik van een uitgebreide huur-
vloot aan verschillende typen 
voertuigen. Deze staan opgesla-

gen in Meerkerk, maar worden 
gehaald en gebracht naar de 
leaserijder. “Er zit wel een li-
miet aan het aantal keer wisse-
len,” legt Van der Horst uit. 
“Maximaal mag er vier keer per 
jaar gewisseld worden.” Dat het 
nieuwe concept aanslaat blijkt 
wel uit de vele aanvragen van 
bestaande leaserijders bij ALD 
Automotive. “Wij zien het meer 
als een tussenoplossing tussen 
het traditioneel leasen van een 
zakenauto en het invoeren van 
een mobiliteitsbudget. Het 
biedt kansen aan wagenpark-
beheerders die wel willen ver-
duurzamen, maar die niet 
beperkt willen worden in de 
keuzes van de leaseauto’s. En 
niet onbelangrijk: zij profi teren 
bovendien van lagere brand-
stofkosten”
ALD switch maakt deel uit van 
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Lonneke van Lonneke van 
der Horst, ALD der Horst, ALD 
Automotive: “De Automotive: “De 
rol van klassiek rol van klassiek 
autoleasebedrijf autoleasebedrijf 
is aan het is aan het 
veranderen”veranderen”

Pilot met elektrische scooters
ALD Automotive en de Amsterdam ArenA zijn onlangs gestart met een 

pilot project voor het gebruik van elektrische scooters. Dit komt voort 

uit de introductie van 6 Wheel Lease door ALD eerder dit jaar. Doel van 

de pilot, in samenwerking met Nimoto en Motorcity, is dat de Amster-

dam ArenA een half jaar lang e-scooters tot haar beschikking heeft en 

zo optimaal kennis kan maken met de voordelen van deze vorm van 

duurzame mobiliteit. “De gestarte pilot met e-scooters past perfect bin-

nen het duurzaamheidsprogramma van de Amsterdam ArenA, waarin 

mobiliteit een belangrijk thema is”, zegt Henk van Raan, Director Faci-

lity Management, Amsterdam ArenA. “In 2015 wil Amsterdam ArenA 

per saldo CO2-neutraal zijn, daarom stimuleren wij onze bezoekers om 

zo veel mogelijk te kiezen voor duurzame mobiliteit en willen dat ook 

voor onze medewerkers stimuleren. Het leasen van e-scooters via ALD 

Automotive is hier 

een mooie start van.”

Op dit moment komt 

het grootste gedeelte 

Amsterdam ArenA 
heeft, als pilot, een half heeft, als pilot, een half 
jaar lang e-scooters tot jaar lang e-scooters tot 
haar beschikking

van de medewerkers van Amsterdam ArenA met de auto. Door de scoo-

ters te testen hoopt Van Raan dat mensen overstappen naar elektrisch 

vervoer in plaats van de auto. “Mensen die al fi etsen of gebruik maken 

van het openbaar vervoer blijven dit doen. Er zijn nu vijf mensen die 

meewerken aan deze pilot en hun auto laten staan en met de elektri-

sche scooter naar hun werk gaan komen.” 

Amsterdam ArenA gebruikt nog geen elektrische auto’s, maar de in-

teresse is er wel. “Deze markt is nog erg in ontwikkeling en auto’s die 

voldoen aan de gebruikerseisen komen pas volgend jaar op de markt,” 

legt Van Raan uit. Ook binnen Amsterdam ArenA wordt verder gekeken 

of medewerkers gestimuleerd kunnen worden om op een andere 

manier naar hun werk te komen dan met de auto. Of wellicht een 

combinatie van auto, openbaar vervoer of elektrische fi ets/scooter. Van 

Raan: “We willen graag alle mogelijkheden bekijken. Onze branche 

heeft vaak fl exibele werktijden waardoor onze medewerkers nog auto 

gebonden zijn. Elektrische auto’s zouden daarin een oplossing kunnen 

zijn.”

Ook voor de bezoekers wordt vervoer zo effi ciënt en duurzaam mogelijk 

geregeld. Samen met Green Deal-partner Transelect heeft Amsterdam 

ArenA voor de bezoekers een Mobility Portal ontworpen. Via de Mobility 

Portal worden de vervoersopties naar en van het stadion gemakkelijk 

en overzichtelijk in beeld gebracht. Op deze portal staat informatie over 

trein- en metrotijden, routes naar de verschillende parkeerlocaties, het 
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ALD Automotive actief met nieuwe leaseconcepten

Tijdelijk switchen van mobiliteit
gen in Meerkerk, maar worden 
gehaald en gebracht naar de 
leaserijder. “Er zit wel een li-
miet aan het aantal keer wisse-
len,” legt Van der Horst uit. 
“Maximaal mag er vier keer per 
jaar gewisseld worden.” Dat het 
nieuwe concept aanslaat blijkt 
wel uit de vele aanvragen van 
bestaande leaserijders bij ALD 
Automotive. “Wij zien het meer 
als een tussenoplossing tussen 
het traditioneel leasen van een 
zakenauto en het invoeren van 
een mobiliteitsbudget. Het 
biedt kansen aan wagenpark-
beheerders die wel willen ver-
duurzamen, maar die niet 
beperkt willen worden in de 
keuzes van de leaseauto’s. En 
niet onbelangrijk: zij profi teren 
bovendien van lagere brand-
stofkosten”
ALD switch maakt deel uit van 

het ‘newmobility’ concept van 
ALD Internationaal. Dit con-
cept richt zich puur op de 
nieuwe mobiliteitsconcepten. 
Van der Horst: “We zien dat de 
rol van klassiek autoleasebe-
drijf al jaren aan het verande-
ren is. Daarom hebben we een 
speciaal salesteam opgezet dat 
zich compleet richt op de 
nieuwe mobiliteit. De mobili-
teitconsultants van dit team 
zijn niet meer pur sang met 
een leaseauto bezig, maar 
geven advies op de mobiliteits-
keuzes die gemaakt kunnen 
worden. De leaseauto is daarbij 
lang niet altijd vanzelfspre-
kend.” 

Andere leaseconcepten
ALD biedt diverse leaseconcep-
ten aan, puur omdat het be-
drijf de klanten de mogelijk-

heid wil bieden om op een 
andere manier met mobiliteit 
om te gaan. ‘De komende vijf 
jaar verandert er in de lease-
markt meer, dan de afgelopen 
20 jaar’, is één van de uitspra-
ken die het bedrijf doet op in-
ternet. De nieuwste generatie 
jongeren vindt een interes-
sante baan en een goed salaris 
belangrijker dan een leaseauto. 
Ook het aantal ZZP-ers is 
groeiende én thuis- en fl exibel 

werken wordt steeds breder 
geaccepteerd. Van der Horst: 
“Allemaal zaken die ons doen 
nadenken over de toekomstige 
mobiliteit. Want hoe dan ook, 
onze mobiliteit, zowel privé als 
zakelijk, gaat de komende 
jaren veranderen. Als lease-
maatschappij is het onze taak 
om onze klanten hierin zo 
goed mogelijk te adviseren.”

Paul Quaedvlieg
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ALD switch maakt deel uit 
van het ‘newmobility’ concept van het ‘newmobility’ concept 
binnen ALD Automotive

online reserveren van een parkeerplek, Kiss and Ride, mogelijkhe-

den om een besloten busreis te boeken en informatie over werk-

zaamheden aan de weg 

Henk van Raan, Henk van Raan, 
Amsterdam 
ArenA: “Duur-ArenA: “Duur-
zame mobiliteit zame mobiliteit 
stimuleren voor stimuleren voor 
onze medewerkers” onze medewerkers” 
(foto: Martine Berendsen)(foto: Martine Berendsen)

van de medewerkers van Amsterdam ArenA met de auto. Door de scoo-

ters te testen hoopt Van Raan dat mensen overstappen naar elektrisch 

vervoer in plaats van de auto. “Mensen die al fi etsen of gebruik maken 

van het openbaar vervoer blijven dit doen. Er zijn nu vijf mensen die 

meewerken aan deze pilot en hun auto laten staan en met de elektri-

sche scooter naar hun werk gaan komen.” 

Amsterdam ArenA gebruikt nog geen elektrische auto’s, maar de in-

teresse is er wel. “Deze markt is nog erg in ontwikkeling en auto’s die 

voldoen aan de gebruikerseisen komen pas volgend jaar op de markt,” 

legt Van Raan uit. Ook binnen Amsterdam ArenA wordt verder gekeken 

of medewerkers gestimuleerd kunnen worden om op een andere 

manier naar hun werk te komen dan met de auto. Of wellicht een 

combinatie van auto, openbaar vervoer of elektrische fi ets/scooter. Van 

Raan: “We willen graag alle mogelijkheden bekijken. Onze branche 

heeft vaak fl exibele werktijden waardoor onze medewerkers nog auto 

gebonden zijn. Elektrische auto’s zouden daarin een oplossing kunnen 

zijn.”

Ook voor de bezoekers wordt vervoer zo effi ciënt en duurzaam mogelijk 

geregeld. Samen met Green Deal-partner Transelect heeft Amsterdam 

ArenA voor de bezoekers een Mobility Portal ontworpen. Via de Mobility 

Portal worden de vervoersopties naar en van het stadion gemakkelijk 

en overzichtelijk in beeld gebracht. Op deze portal staat informatie over 

trein- en metrotijden, routes naar de verschillende parkeerlocaties, het 
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Better Place
Paul Harms is de nieuwe CEO van Better Place Nederland. Hij maakte de overstap van een interessante 

carrière binnen de leasewereld naar een bedrijf dat elektrische mobiliteit aanbiedt. “Ik ben me ervan 

bewust geworden dat we met de huidige automobiliteit in de wereld 

niet onbeperkt door kunnen gaan. Dit heeft niet zozeer te maken met 

de olie die alsmaar schaarser wordt, maar zeker ook met de belasting 

op het milieu die automobiliteit op dit moment veroorzaakt. Ik ben 

gegrepen door het Better Place concept omdat dit momenteel het enige 

bedrijfsmodel is dat elektrische automobiliteit comfortabel en voor ie-

dereen toegankelijk maakt.” 

Better Place is door Shai Agassi in 2007 in Palo Alto (Californië) op-

gericht. Agassi, voorheen beoogd topman bij softwarebedrijf SAP, 

bedacht een marktgerichte oplossing om een land onafhankelijker te 

maken van olie. Better Place heeft als primair doel het vervoer per auto 

te elektrifi ceren. Het bedrijf, dat grotendeels draait op investerings-

kapitaal, heeft inmiddels vestigingen in de Verenigde Staten (hoofd-

kantoor), Israël, Denemarken, Australië en sinds kort ook Nederland. 

Verder lopen er diverse projecten in Europa, China en Noord-Amerika. 
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Better Place ook in Nederland actief

Non-stop elektrisch rijden  dichterbij
Op 3 september werd het eerste batterijwisselsta-

tion van Better Place op Schiphol geopend. Tien 

taxi’s van het type Renault Fluence ZE komen 

naar dit station om ‘bij te tanken’. Na binnen-

komst staan ze binnen vijf minuten weer buiten 

met een volle batterij. De non-stop inzetbaarheid 

van elektrische voertuigen wordt hiermee ver-

groot. Hoe succesvol kan Better Place hiermee in 

Nederland worden? Zakenauto sprak met de CEO 

van Better Place Nederland, Paul Harms.

Elektrisch rijden is schoner 
dan rijden op diesel, benzine of 
LPG. Maar vooralsnog is de ac-
tieradius beperkt door de capa-
citeit van de batterij. Better 
Place ontwikkelde een innova-
tief proces om de bijna lege 
batterijen volautomatisch te 
verwisselen voor volle. Het be-
drijf exploiteert een eigen net-

werk van batterijwisselstations 
en diverse openbare en private 
oplaadpunten. Sinds kort ook 
in Nederland. Zijn er meer bat-
terijwisselstations gepland in 
Nederland? Harms: “We stre-
ven ernaar om een landelijk 
netwerk van batterijwisselsta-
tions op te zetten. In Neder-
land is het taxiproject een 

eerste stap. Binnenkort opent 
een tweede batterijwisselsta-
tion in Amsterdam, zodat het 
servicegebied van de eerste 
vloot van tien elektrische taxi’s 
kan worden vergroot. Uiteinde-
lijk wil Better Place in Neder-
land een netwerk van 40 
batterijwisselstations, zodat 
elektrische auto’s het hele land 

door kunnen. Dankzij de erva-
ring die we hebben opgedaan 
in Israël, Denemarken en Au-
stralië, zijn we in staat om – af-
hankelijk van de fi nanciering 
en vergunningen – binnen 
18-24 maanden ons netwerk 
uit te rollen.”

Voorbeeldproject
Momenteel worden tien elek-
trische taxi’s ingezet van Con-
nexxion, Bios en TCA. Het 
taxiproject op Schiphol maakt 
deel uit van het Better Place 
Consortium, genaamd ‘Gree-
ning European Transportation 
Infrastructure for Electric Vehi-
cles’. Dat is gericht op het te-
rugdringen van CO2-uitstoot 
en wordt mede gefi nancierd 
door het TEN-T programma 
van de Europese Commissie. 
Gaat dat aantal taxi’s groeien 
de komende tijd? “Het consor-
tium met de tien taxi’s is een 
voorbeeldproject om aan te 
tonen dat je met deze auto’s 
veel kilometers kan rijden,” 
legt Harms uit. “Op het mo-

ment dat Better Place Neder-
land verder wordt uitgerold is 
het concept voor iedereen be-
schikbaar, voor zowel taxi’s als 
de particuliere en zakelijke rij-
der. Maar momenteel is het 
station op Schiphol nog uit-
sluitend in gebruik voor de tien 
Renault Fluence Z.E. elektri-
sche taxi’s.”
Jaarlijks vinden er meer dan 
700.000 taxiritten vanaf Schip-
hol plaats. Taxi’s met verwis-
selbare batterijen kunnen 
praktisch dag en nacht operati-
oneel zijn zonder dat ze hoe-
ven te stoppen om de batterij 
op te laden. Harms: “Het pro-
ject laat zien dat met de juiste 
oplossing ook auto’s die veel 
kilometers maken, zoals de 
taxi’s op Schiphol, de overstap 
naar elektrisch rijden kunnen 
maken.”

Standaardisatie
Inmiddels rijden in Amsterdam 
en omgeving ook elektrische 
taxi’s rond van het type Nissan 
Leaf. Harms legt uit waarom 
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De non-stop inzetbaarheid van elektrische voertuigen 
wordt mogelijk door Better Place
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Better Place ook in Nederland actief

Non-stop elektrisch rijden  dichterbij

ment dat Better Place Neder-
land verder wordt uitgerold is 
het concept voor iedereen be-
schikbaar, voor zowel taxi’s als 
de particuliere en zakelijke rij-
der. Maar momenteel is het 
station op Schiphol nog uit-
sluitend in gebruik voor de tien 
Renault Fluence Z.E. elektri-
sche taxi’s.”
Jaarlijks vinden er meer dan 
700.000 taxiritten vanaf Schip-
hol plaats. Taxi’s met verwis-
selbare batterijen kunnen 
praktisch dag en nacht operati-
oneel zijn zonder dat ze hoe-
ven te stoppen om de batterij 
op te laden. Harms: “Het pro-
ject laat zien dat met de juiste 
oplossing ook auto’s die veel 
kilometers maken, zoals de 
taxi’s op Schiphol, de overstap 
naar elektrisch rijden kunnen 
maken.”

Standaardisatie
Inmiddels rijden in Amsterdam 
en omgeving ook elektrische 
taxi’s rond van het type Nissan 
Leaf. Harms legt uit waarom 

deze geen gebruik kunnen 
maken van het batterijwissel-
station. “De batterij van de Nis-
san Leaf kan uitsluitend 
worden opgeladen via laadpa-
len, terwijl de batterij van de 
Renault Fluence Z.E. verwissel-
baar is. De vaste, inwendige 
batterij maakt de Nissan Leaf 
ongeschikt voor het batterijwis-
selstation van Better Place. Dit 
geldt ook voor andere typen 
elektrische auto’s.” Wordt het 
dan niet tijd voor standaardisa-
tie zodat er straks meerdere 
merken elektrische auto’s ge-
bruik kunnen maken van dit 
soort batterijwisselstations? 
Harms geeft een diplomatiek 
antwoord. “Better Place streeft 
ernaar de consument keuze 
te bieden in elektrische auto’s 
met verwisselbare batterijen. 
Ons bedrijf is daarom in ge-
sprek met diverse autofabri-
kanten.”

Maandcontract
Wat is het verdienmodel van 
Better Place? Wordt er per bat-

terijwisseling afgerekend? “Het 
Better Place contract is een 
maandelijks contract, geba-
seerd op jaarlijkse kilome-
trage,” legt Harms uit. “Binnen 
dit contract zit de elektriciteit, 
het gebruik van een Battery 
Switch Station, een laadpunt 
thuis en op het werk, het ge-
bruik van de software Oscar en 
24 uur, 7 dagen per week cus-
tomer care. De oplaadpunten 
zijn ontworpen als een open 
netwerk, zodat ook derden toe-
gang hebben. Op dit moment 
is het alleen in Israël en Dene-
marken mogelijk voor particu-
lieren om gebruik te maken 
van het Better Place netwerk.”
Volgens Harms is de TCO van 
de Renault Fluence Z.E. met 
Better Place contract bedui-

dend lager dan de TCO van 
vergelijkbare auto’s. Daarnaast 
zijn er substantiële fi scale 
voordelen voor de berijder van 
de Fluence. In theorie bedraagt 
de actieradius van een Renault 
Fluence Z.E. met een volle bat-
terij 185 km. Harms: “De daad-
werkelijke actieradius bere-
kenen we op basis van tal van 
factoren: het wegdek, de weers-
omstandigheden, snelheid en 
de rijstijl. Ervaring leert dat 
voor de meerderheid van de 
autoritten een actieradius van 
100 km tot 140 km geldt. Dan 
volgt een rit naar het dichtstbij-
zijnde batterijwisselstation om 
weer verder te rijden met een 
volle batterij.”

Paul Quaedvlieg
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Batterijen wisselen, hoe werkt dat?
Het wisselen van de batterij in een batterijwisselstation van Better 

Place gaat geheel automatisch en duurt ongeveer vijf minuten. De 

bestuurder blijft gedurende die tijd in de auto zitten.

1.  Een sensor bij de ingang herkent en registreert een apparaatje in 

de auto, de deur van het wisselstation gaat open

2.  De auto rijdt het wisselstation in en een geautomatiseerd proces 

neemt de besturing over. De auto wordt verder het wisselstation 

ingereden

3.  De auto passeert een rooster waar de bodem van de auto wordt 

gewassen en waar vuil-, sneeuw- of ijsresten worden verwij-

derd

4.  Een mechanische robot verwijdert de bijna lege batterij uit de 

onderzijde van de auto en transporteert de batterij naar een op-

slagruimte om weer op te laden

5.  De robot haalt een volle batterij uit de opslagruimte en plaats 

deze in de auto

6.  De deur van de uitgang gaat open en de auto kan het wissel-

station uitrijden

Op Schiphol is het eerste Nederlandse batterijwisselstation 
van Better Place geopend
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Fleet Support ondersteunt grote wagenparkbeheerders

‘De reis naar mobiliteit’
Fleet Support is een onafhankelijk bedrijf dat be-

drijven ondersteunt in het beheren van grote wa-

genparken. Nog staat bij veel wagenparkbeheerders 

de auto centraal, maar dat gaat veranderen. Fleet 

Support denkt dat over enkele jaren de nieuwe mo-

biliteit centraal zal staan. Daarom is dochterbedrijf 

Yoradius opgericht. Verbinden is daarbij het cen-

trale thema, met de mens als middelpunt.

“Momenteel is nieuwe mobili-
teit een thema bij veel wagen-
parkbeheerders,” begint Dick 
ten Hove, Directeur van Fleet 
Support, zijn verhaal. “Maar 

het gaat allemaal niet zo snel 
als we wel zouden willen. Ie-
dereen praat er over, maar 
vaak blijft het nog steken op de 
uitvoering. Daar zijn de econo-

mische crisis en de steeds ver-
anderende standpunten van 
de overheid debet aan. Klanten 
zijn er wel in geïnteresseerd, 
maar haken na een advies-
ronde meestal af. De nieuwe 
mobiliteit blijft nu meestal 
voor de medewerkers beperkt 
tot een alternatief vervoers-
plan, al dan niet met fi etsen, 
elektrische auto’s en of open-
baar vervoer.”
Toch kunnen nieuwe mobiliteit 
en het nieuwe werken voor de 
meeste bedrijven (fi nanciële) 
voordelen opleveren. Er zal wel 
eerst geïnvesteerd moeten 
worden, voordat er van deze 
voordelen geprofi teerd kan 
worden. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan het creëren van 
thuiswerkplekken, fl exibele 
werkplekken op kantoor en 

ICT-investeringen zoals video-
conferencing. Ten Hove: “Inves-
teren doen bedrijven pas als ze 
zekerheid hebben dat de inves-
teringen ook zin hebben en 
nieuwe mobiliteit beloond 
wordt. Momenteel wordt er 
vooral gekeken naar de kosten 
en mogelijke kostenbesparin-
gen. Kijk naar de beslissingen 
van het Lenteakkoord. Bedrij-
ven en zakelijke rijders reage-
ren hier meteen op.” 
Volgens Ten Hove gaan we de 
‘reis’ naar de nieuwe mobiliteit 
wel maken, alleen zal het wat 
langer gaan duren voordat be-
drijven helemaal zijn overge-
stapt van leaseauto naar een 
persoonsgebonden mobiliteits-
budget (PGMB) per medewer-
ker. “In één keer overstappen 
naar een PGMB is voor veel be-
drijven een brug te ver, daarom 
doen we dit stap voor stap. Als 
de markt er rijp voor is.”

Auto centraal
Voorlopig blijft de zakenauto 
nog even in het middelpunt 
staan van de grote wagenpark-
beheerders en leasemaatschap-
pijen. Fleet Support levert 
daarvoor al ruim 20 jaar dien-
sten aan de diverse grote wa-
genparkbeheerders (200 auto’s 
en meer). “Wij houden grip op 
het wagenpark van onze klan-
ten,” legt Ten Hove uit. “Wij le-
veren tools aan en maken de 
mobiliteitskosten transparant. 
Je moet ons zien als een onaf-
hankelijke dienstverlener tus-
sen de leasemaatschappijen en 
onze klanten. Wij zorgen voor 
een optimale verbinding/ sa-
menwerking tussen klanten en 
hun leveranciers. Wij hebben 
consultants in dienst die de 
klanten begeleiden bij het in-
richten van hun leveranciers 
beheerorganisatie. En onze ser-
vicemedewerkers zorgen weer 
voor een correcte uitvoering 

daarvan. Momenteel controle-
ren wij ruim 10 miljoen fac-
tuurregels per jaar voor onze 
klanten. Met tussen de 500.000 
en 800.000 regels is iets aan de 
hand. Wij zorgen ervoor dat 
deze regels ‘gecleared’ worden, 
zodat de afdelingen Wagen-
parkbeheer, Financiën en HR 
van onze klanten schone boe-
kingsbestanden krijgen. Dat 
neemt veel bedrijven een hoop 
werk uit handen en voorkomt 
heel veel onnodige kosten. Dit 
levert voor de klant, maar vaak 
ook voor de leverancier con-
creet fi nancieel voordeel op.”
Maar ook de leaserijder kan bij 
Fleet Support terecht. Primair 
hebben de medewerkers van de 
klanten direct contact met de 
leasemaatschappij. Ten Hove: 
“Daar gaan wij niet tussen zit-
ten. Wij zorgen voor de juiste 
verbinding. Toch kan het voor-
komen dat een vraag niet of on-
voldoende beantwoord wordt. 
Daarvoor hebben wij een esca-
latiedesk ingericht met mede-
werkers die exact op de hoogte 
zijn van de afspraken over het 
leasecontract en de betreffende 
autoregeling.”
Daarnaast kan Fleet Support 
ook salarisinhoudingen, voor 
wat betreft de autokosten, ver-
zorgen; worden leasetarieven 
voor klanten gebenchmarked 
door middel van een gecertifi -
ceerde methode en wordt er 
helder inzicht op de autokosten 
gegeven. 

Verbinden
Bij Yoradius, de nieuwe dochter 
van Fleet Support, ligt de na-
druk op de medewerker en de 
nieuwe mobiliteit. De specia-
listen van Yoradius komen niet 
uit de auto- of leasewereld, 
maar zijn specialisten op het 
vlak van gebied van nieuwe 
mobiliteit, fi nanciën en thuis-
werken. Om de medewerker 

De zakelijke rijder van de toekomst kiest zelf zijn mobiliteit, de auto is slechts één van zijn 
keuzes (illustratie: Tony Tati)

 >>> Wagenparkbeheer
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Fleet Support ondersteunt grote wagenparkbeheerders

‘De reis naar mobiliteit’
daarvan. Momenteel controle-
ren wij ruim 10 miljoen fac-
tuurregels per jaar voor onze 
klanten. Met tussen de 500.000 
en 800.000 regels is iets aan de 
hand. Wij zorgen ervoor dat 
deze regels ‘gecleared’ worden, 
zodat de afdelingen Wagen-
parkbeheer, Financiën en HR 
van onze klanten schone boe-
kingsbestanden krijgen. Dat 
neemt veel bedrijven een hoop 
werk uit handen en voorkomt 
heel veel onnodige kosten. Dit 
levert voor de klant, maar vaak 
ook voor de leverancier con-
creet fi nancieel voordeel op.”
Maar ook de leaserijder kan bij 
Fleet Support terecht. Primair 
hebben de medewerkers van de 
klanten direct contact met de 
leasemaatschappij. Ten Hove: 
“Daar gaan wij niet tussen zit-
ten. Wij zorgen voor de juiste 
verbinding. Toch kan het voor-
komen dat een vraag niet of on-
voldoende beantwoord wordt. 
Daarvoor hebben wij een esca-
latiedesk ingericht met mede-
werkers die exact op de hoogte 
zijn van de afspraken over het 
leasecontract en de betreffende 
autoregeling.”
Daarnaast kan Fleet Support 
ook salarisinhoudingen, voor 
wat betreft de autokosten, ver-
zorgen; worden leasetarieven 
voor klanten gebenchmarked 
door middel van een gecertifi -
ceerde methode en wordt er 
helder inzicht op de autokosten 
gegeven. 

Verbinden
Bij Yoradius, de nieuwe dochter 
van Fleet Support, ligt de na-
druk op de medewerker en de 
nieuwe mobiliteit. De specia-
listen van Yoradius komen niet 
uit de auto- of leasewereld, 
maar zijn specialisten op het 
vlak van gebied van nieuwe 
mobiliteit, fi nanciën en thuis-
werken. Om de medewerker 

maximaal te kunnen facilite-
ren, moet eerst zijn of haar 
reisgedrag in kaart gebracht 
worden. “Door het reisgedrag 
van medewerkers in kaart te 
brengen, komt er inzicht in wie 
er veel met de trein reist, wie 
veel zakelijke kilometers in 
zijn/haar privéauto maakt of 
wie al gebruikt maakt van een 
mobiliteitskaart zoals die van 
bijvoorbeeld XXimo of Radiuz,” 
legt Ten Hove uit. “Ook kan ge-
zien worden dat medewerker X 
naar plaats A rijdt, terwijl me-
dewerker Y hetzelfde kan 
doen, maar veel dichterbij zit. 
Het in kaart brengen van het 
reisgedrag kan bijvoorbeeld via 
een tool in de Outlook-agenda 
gedaan worden.”
Na het in kaart brengen kan er 
een mobiliteitssysteem inge-
richt worden rondom de mede-
werker. Dat is maatwerk, want 
elke medewerker reist op een 
andere manier. Momenteel is 
Yoradius bezig om een reizi-
gersportaal te implementeren 
bij enkele grote klanten. “Ei-
genlijk moet je de nieuwe mo-
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biliteit zien als internet-
bankieren,” legt Ten Hove uit. 
“Nog geen 10 jaar geleden ging 
je met je acceptgiro naar de 
bank die vervolgens de admi-
nistratie daarvan deed. Tegen-
woordig doen wij zelf als 
gebruiker via internet bankie-
ren en de administratie van de 
bank. Ik voorzie dat dit ook 
voor de reiziger/medewerker 
gaat gelden. Deze bepaalt zelf 
via het Yoradius internetportal 
hoe, wanneer en tegen welke 
prijs hij of zij gaat reizen of 
werken en voert daarbij direct 
zijn eigen administratie. 

Tenderen
Veel bedrijven maken nog ge-
bruik van traditionele inkoop-
processen. In veel gevallen kan 
tenderen beter en fi nancieel 
aantrekkelijker zijn. “Het is aan 
ons om bedrijven te helpen 
met tenderen,” legt ten Hove 
uit. “Tenderen is een goede 
manier om te veranderen van 
klassieke mobiliteit (de lease-
auto) naar de nieuwe mobili-
teit. Als onafhankelijk bedrijf 

kunnen wij de juiste leveran-
ciers regelen. Het is een soort 
zoeken naar partnerships, wat 
bij de nieuwe mobiliteit erg be-
langrijk wordt.
Ten Hove is ook als adviseur/
mentor verbonden aan de 
Christelijke Hogeschool Ede. 
Hij begeleidt daar studenten-
companies. “Als je ziet hoe 
deze ondernemers in spe com-
municeren, dan ziet de nabije 
toekomst er echt anders uit. De 
smartphone wordt door hun 
voor alle vormen van commu-
nicatie gebruikt, whatsapp, 
vergaderen, social media, maar 
telefoneren doen ze niet meer. 
Deze mensen regelen straks op 
dezelfde manier hun mobili-
teit, een auto (leasen, carsha-
ring of huren), de trein, bus of 
taxi, alles via de smartphone. 
Die zakenauto is leuk, maar in 
de toekomst niet meer het 
middelpunt. Mobiel zijn en zelf 
keuzes maken, daar draait het 
straks om.”

Paul Quaedvlieg

Dick Ten Hove: “De Dick Ten Hove: “De 
overstap van 
leaseauto naar een leaseauto naar een 
persoonsgebonden persoonsgebonden 
mobiliteitsbudget mobiliteitsbudget 
komt er wel, maar komt er wel, maar 
duurt nog even”duurt nog even”
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Ruud Koornstra (duurzame ondernemer)

Van petrol head naar elektrisch rijden
Ruud Koornstra, ooit TV-producent van bekende 

programma’s als Lingo en Villa Felderhof, is tegen-

woordig ondernemer in duurzaamheid. Zijn bedrijf 

Tendris werkt volgens een commercieel duurzame 

aanpak en is actief op diverse markten, van LED-

verlichting tot duurzame mobiliteit. Toch rijdt 

Koornstra zo’n 100.000 zakelijke kilometers per jaar 

op een duurzame manier. Hij doet dat per hybride 

Fisker Karma, elektrische Lotus Elise of een zuinige 

BMW 520D Touring op biodiesel.

Zelf autorijden vindt Koornstra 
het leukst. “Het gaat om het ‘in 
control’ hebben van het voer-
tuig, de vaardigheid.” Koornstra 
bezit alle rijbewijzen, heeft een 
vliegbrevet en een groot vaar-
bewijs. “Het beheersen van de 
techniek om dit alles te bestu-
ren kun je aanleren, maar het 
gaat meer om het gevoel.” Vol-
gens Koornstra spelen vooral 
talent en vaardigheden een 
grote rol. “Als kleine jongen 
had ik een trapauto. Deze kon 
ik als geen ander achteruit 
parkeren op de galerij van mijn 
ouders fl at. Op latere leeftijd, ik 
was 12 jaar, had ik een vriend 
die de zoon was van Streur in 

Leidschendam. Streur was in 
die tijd Opel dealer en deed pa-
rallelimport van Amerikaanse 
auto’s in Leidschendam. Als 
dan een schip in de haven aan-
kwam van Rotterdam, moes-
ten wij de auto’s van boord 
rijden. Het was op eigen ter-
rein, dus het mocht.”

Eerste auto
Toch heeft Koornstra hem 
soms wel geknepen. “Toen ik 
16 jaar was, gingen mijn ou-
ders op vakantie. Zelf reed ik 
naar Stuttgart met een vrien-
dinnetje. Dat ging allemaal 
prima. Maar toen moest ik 
terug naar Nederland. Bij de 

grens brak het angstzweet me 
uit. Aan mijn paspoort konden 
ze zien hoe oud is was, dus 
toen toch maar binnendoor ge-
reden. Maar het is goed geko-
men.”
Gezien de vele rijervaring voor 
zijn achttiende was het halen 
van het rijbewijs een eenvou-
dige klus. Na elf lessen had 
Koornstra zijn felbegeerde roze 
papiertje in handen. “Daarna 
mijn eerste auto gekocht , een 
Mini Clubman in KLM-blauw! 
Om te remmen moest je eerst 
drie keer pompen.” Andere au-
to’s volgden zoals een Daf (Daf-
fodil) 33, een Volkswagen Kever 
en een Ford Taunus. “Zo’n 
groene met vinyl dak”. In zijn 
studententijd reed Koornstra 
rond in een Ford Transit die als 
klusbus fungeerde. “Na mijn 
studententijd begon ik mijn 
eigen bedrijf, maar kon daar 
niet van rondkomen. Vandaar 
dat ik er nog een deeltijdbaan 
bij nam en de beschikking 
kreeg over mijn eerste lease-
auto, een zwarte Volkswagen 
GTI (type II). Toen ik fulltime 
ondernemer werd gingen mijn 
compagnon en ik twee auto’s 
leasen. Een Peugeot 205 GTI 1.9 
en een 205 XAD uitvoering met 
1.9 liter dieselmotor. Beide op 
grijs kenteken, zonder achter-
bank. Dat kon toen in die tijd. 
De GTI was bloedjesnel, maar 
vooral de diesel was beresterk 
en onverwoestbaar. We hebben 
daar wel zeker 250.000 kilome-
ter mee gereden.”
Daarna maakte Koornstra de 
overstap naar BMW, waar hij 
nooit spijt van heeft gehad. 
“Mijn eerste BMW was een 524 
Turbodiesel, waar al 100.000 
km op de teller stond. Daar 
heb ik nog eens 200.000 km bij 
gereden, wat een heerlijke 
auto was dat!” Omdat het met 

Ruud Koornstra: Ruud Koornstra: 
“Een duurzame “Een duurzame 
samenleving is samenleving is 
niet minder, niet minder, 
maar beter”maar beter”
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Ruud Koornstra (duurzame ondernemer)

Van petrol head naar elektrisch rijden
grens brak het angstzweet me 
uit. Aan mijn paspoort konden 
ze zien hoe oud is was, dus 
toen toch maar binnendoor ge-
reden. Maar het is goed geko-
men.”
Gezien de vele rijervaring voor 
zijn achttiende was het halen 
van het rijbewijs een eenvou-
dige klus. Na elf lessen had 
Koornstra zijn felbegeerde roze 
papiertje in handen. “Daarna 
mijn eerste auto gekocht , een 
Mini Clubman in KLM-blauw! 
Om te remmen moest je eerst 
drie keer pompen.” Andere au-
to’s volgden zoals een Daf (Daf-
fodil) 33, een Volkswagen Kever 
en een Ford Taunus. “Zo’n 
groene met vinyl dak”. In zijn 
studententijd reed Koornstra 
rond in een Ford Transit die als 
klusbus fungeerde. “Na mijn 
studententijd begon ik mijn 
eigen bedrijf, maar kon daar 
niet van rondkomen. Vandaar 
dat ik er nog een deeltijdbaan 
bij nam en de beschikking 
kreeg over mijn eerste lease-
auto, een zwarte Volkswagen 
GTI (type II). Toen ik fulltime 
ondernemer werd gingen mijn 
compagnon en ik twee auto’s 
leasen. Een Peugeot 205 GTI 1.9 
en een 205 XAD uitvoering met 
1.9 liter dieselmotor. Beide op 
grijs kenteken, zonder achter-
bank. Dat kon toen in die tijd. 
De GTI was bloedjesnel, maar 
vooral de diesel was beresterk 
en onverwoestbaar. We hebben 
daar wel zeker 250.000 kilome-
ter mee gereden.”
Daarna maakte Koornstra de 
overstap naar BMW, waar hij 
nooit spijt van heeft gehad. 
“Mijn eerste BMW was een 524 
Turbodiesel, waar al 100.000 
km op de teller stond. Daar 
heb ik nog eens 200.000 km bij 
gereden, wat een heerlijke 
auto was dat!” Omdat het met 

zijn bedrijf daarna ook goed 
ging, werd het tijd voor een 
nieuwe. “Ik kocht toen een 750i 
met twaalfcilindermotor. 
Daarna heb ik nog twee model-
len uit de 7-serie gereden. Ook 
nog een BMW X5 gehad, het 
eerste type met de 4 liter 
motor en met het sportieve M-
onderstel. Bij deze auto had ik 
het gevoel totaal ‘in control’ te 
zijn. O ja, ook nog een Porsche 
911 gehad, type 996 carrera 2 
coupé. Zo’n auto moet je gere-
den hebben.”

Verspilling
Koornstra ging inzien dat we 
met zijn allen in de Westerse 
wereld veel aan verspilling 
doen en dat als wij op deze 
‘aardkloot’ met 9 miljard men-
sen willen blijven leven, we 
daar rigoureus mee moeten 
stoppen. Maar ook zag hij een 
manier om hier geld mee te 
verdienen. “Niet iedereen wil 
een stapje terug doen. Is ook 
niet nodig, want een duurzame 
samenleving is niet minder, 
maar beter. Kijk naar de auto’s. 
De komst van de eerste Toyota 
Prius, in mijn ogen een lelijke 
auto, heeft een begin gemaakt 
met de introductie van de elek-
trische auto. De versnelling 
kwam toen ook meer sexy mo-
dellen elektrisch werden. Ik 
was daarom heel blij toen ECE 
in Lochem met de elektrische 
sportwagen kwam, de Lotus. 
Ook Henrik Fisker, ontwerper 
van de onder meer de BMW Z8 
en de Aston Martin DB9, zag 
dat zijn doelgroep in Californië 
(met onder andere fi lmsterren 
zoals Leonardo di Caprio) een 
Prius kochten om duurzaam te 
kunnen autorijden. Toen ont-
wikkelde hij een auto, die én 
mooi is, én in een leefbare sa-
menleving past.”

Koornstra zet zijn Fisker 
Karma in voor woon-werk ver-
keer en zakelijke ritten. “Thuis 
staat de auto aan de laadpaal. 
Van Eefde uit rij ik de eerste 80 
km elektrisch, pas bij knoop-
punt Hoevelaken slaat de ben-
zinemotor aan om de 
generator aan te drijven. Deze 
laadt dan weer de accu’s op en 
op kantoor aangekomen in 
Naarden, plug ik de Fisker 
weer aan het net. Gemiddeld 
rij ik 1 op 60.” 

Sexy
Volgens Koornstra moeten 
mensen anders gaan denken. 
“Veel mensen kopen of leasen 
een auto met het idee dat deze 
een caravan moet kunnen 
trekken. Dus rijden ze het hele 
jaar door in een dure ’tractor’. 
In principe kun je voor het 
normale verkeer in een elektri-
sche auto rijden, met of zonder 
range extender. Voor de zomer-
vakantie huur je dan een grote 
stationcar die wel die caravan 
kan trekken, maar ik zou so-

wieso die caravan eens her-
overwegen. De knop moet om!” 
Volgens Koornstra hebben 
steeds meer mensen interesse 
in elektrisch rijden, vooral veel 
vrouwen zijn hierin geïnteres-
seerd. “In het begin had ik het 
erover dat een auto een jon-
gensding is, maar dat is tegen-
woordig niet helemaal waar. Ik 
merk tijdens het rijden dat 
vrouwen met meer sympathie 
kijken naar een elektrische 
auto dan naar benzine slur-
pende sportwagens. Het is ge-
woon sexy. Onlangs werd ik in 
de fi le bijna van de weg ge-
drukt door een vrouw in een 
Mini Cooper die per se wilde 
weten in welke auto ik reed, zo 
mooi vond ze de Fisker Karma. 
Daarna wilde ze meteen ook 
een kop koffi e met me gaan 
drinken, ik heb maar een 
smoes bedacht en gezegd dat 
ik de kinderen naar hockey 
moest brengen.”

Tekst: Paul Quaedvlieg
Foto’s: Koos Groenewold
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“De knop moet “De knop moet 
om bij veel 
mensen”
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BAM voorziet omslag in mobiliteit

“Alleen nog A- en B-labels”
Bouwbedrijf Koninklijke BAM Groep nv (BAM) 

loopt voorop wanneer het gaat om maatschappe-

lijk verantwoorde mobiliteit. Het bedrijf toetst op 

uitgebreide schaal de inzet van elektrische auto’s 

in de praktijk, het levert laadpalen en andere om-

ringende infrastructuur en het kan bijvoorbeeld 

leasemaatschappijen compleet ontzorgen die zich 

wagen aan deze veelbesproken vorm van mobili-

teit.

“Actieradius? Nederland heeft 
de hoogste laadpalendichtheid 
van Europa. Alleen wanneer ik, 
zoals laatst, een keer stevig 
doorrijd van Den Haag naar 
Utrecht, hou je wel erg weinig 

actieradius over.” Aan het 
woord is Nils Beers, Business 
Development Manager Elek-
trisch Vervoer van BAM Groep. 
Hij is sinds acht maanden spe-
cialist bij BAM Infratechniek op 

het gebied van duurzame, lees 
voornamelijk elektrische, mo-
biliteit. In facilitair inkoopma-
nager Henk Gerritse heeft hij 
een overtuigde medestander 
gevonden waar het om schone 
mobiliteit gaat. “De batterij-
techniek ontwikkelt zich ra-
zendsnel. Dat hebben we bij de 
telefoons ook gezien. Bij auto’s 
zal zich die snelle ontwikke-
ling ook voltrekken.” BAM heeft 
er volgens Gerritse al in 2006 
voor gekozen om binnen het 
duurzaamheidsbeleid schone 
mobiliteit tot een kernpunt 
van het beleid te maken. “BAM 
heeft in 2008 het initiatief ge-
nomen om CO2 in de bouw op 
de agenda te zetten. In het 
duurzaamheidsbeleid van BAM 
is CO2 reductie één van de be-
langrijkste doelen, naast het 
verhogen van de veiligheid in 
de bouw en het verminderen 

van afval. Door de uitstoot van 
personenwagens terug te drin-
gen kan aanzienlijk aan het 
behalen van de doelstelling 
worden bijgedragen”, zegt Ger-
ritse. “Daarnaast kunnen we 
klanten, of dat nu gemeentes 
zijn of leasemaatschappijen, in 
alles wat erbij komt kijken ad-
viseren, faciliteren en ontzor-
gen,” zegt Beers.

Groene mobiliteit
Het tweetal heeft sinds kort 
een goede reden om met grote 
toewijding hiermee om te 
springen. Zij voorzien dat bij 
de komst van een volgend ka-
binet het fi scale regime rond 
de auto in verhoogd tempo 
inzet op groene mobiliteit. 
“Daarbij wordt gedacht aan 
dikke, dure auto’s met benzi-
nemotoren met turbo’s, waar-
over geen bijtelling wordt 

betaald omdat ze puur zakelijk 
worden gereden, toch te belas-
ten, en fl ink ook. Met als gevolg 
dat de maandelijkse kosten 
aanzienlijk zullen stijgen. Dit 
zal een grote invloed hebben 
op de keuze van de in te zetten 
voertuigen”, zegt Gerritse. Hij 
geeft het voorbeeld van de CEO 
van BAM Groep. “Die werkt in 
Bunnik, hij woont in Enschede. 
De afstand wordt afgelegd met 
een Opel Ampera. Daarmee 
kun je zeventig kilometer elek-
trisch rijden. Dat houdt in dat 
hij dagelijks zestig procent van 
zijn rit elektrisch, zonder enige 
vorm van uitstoot, afl egt.” Ger-
ritse is ervan overtuigd, dat 
wanneer de regering daadwer-
kelijk alle grotere auto’s bedui-
dend zwaarder gaat belasten, 
die grotere en vaak sportievere 
auto’s fl ink zeldzamer zullen 
worden. 

A of B label
Het hele wagenpark van BAM 
Groep telt 7.000 voertuigen, 
4.500 personenwagens en 
2.500 bestelauto’s. Niet meer 
dan veertig voertuigen rijden 
deels of helemaal elektrisch. 
Het bedrijf heeft vijftien 
Renault’s Kangoo Z.E., zestien 
Nissans Leaf en acht Opels 
Ampera. Verder nog diverse 
(Plug-In) hybrides. De auto’s 
met duurzame aandrijfl ijn 
worden ingezet om bijvoor-
beeld met klanten naar bouw-
locaties te rijden waar BAM 
actief is. Nils Beers rijdt met 
een Nissan Leaf door het hele 
land. “Wanneer je weet waar 
de laadpalen staan en gewa-
pend bent met de juiste Apps, 
kun je in het gebied tussen 
Eindhoven en Amsterdam, tot 
vijftig kilometer ten oosten 
van Amsterdam, overal in Ne-
derland elektrisch rijden”, is 

Bij de BAM Bij de BAM 
groep hebben groep hebben 
alle auto’s een alle auto’s een 
A- of een B-labelA- of een B-label
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BAM voorziet omslag in mobiliteit

“Alleen nog A- en B-labels”
betaald omdat ze puur zakelijk 
worden gereden, toch te belas-
ten, en fl ink ook. Met als gevolg 
dat de maandelijkse kosten 
aanzienlijk zullen stijgen. Dit 
zal een grote invloed hebben 
op de keuze van de in te zetten 
voertuigen”, zegt Gerritse. Hij 
geeft het voorbeeld van de CEO 
van BAM Groep. “Die werkt in 
Bunnik, hij woont in Enschede. 
De afstand wordt afgelegd met 
een Opel Ampera. Daarmee 
kun je zeventig kilometer elek-
trisch rijden. Dat houdt in dat 
hij dagelijks zestig procent van 
zijn rit elektrisch, zonder enige 
vorm van uitstoot, afl egt.” Ger-
ritse is ervan overtuigd, dat 
wanneer de regering daadwer-
kelijk alle grotere auto’s bedui-
dend zwaarder gaat belasten, 
die grotere en vaak sportievere 
auto’s fl ink zeldzamer zullen 
worden. 

A of B label
Het hele wagenpark van BAM 
Groep telt 7.000 voertuigen, 
4.500 personenwagens en 
2.500 bestelauto’s. Niet meer 
dan veertig voertuigen rijden 
deels of helemaal elektrisch. 
Het bedrijf heeft vijftien 
Renault’s Kangoo Z.E., zestien 
Nissans Leaf en acht Opels 
Ampera. Verder nog diverse 
(Plug-In) hybrides. De auto’s 
met duurzame aandrijfl ijn 
worden ingezet om bijvoor-
beeld met klanten naar bouw-
locaties te rijden waar BAM 
actief is. Nils Beers rijdt met 
een Nissan Leaf door het hele 
land. “Wanneer je weet waar 
de laadpalen staan en gewa-
pend bent met de juiste Apps, 
kun je in het gebied tussen 
Eindhoven en Amsterdam, tot 
vijftig kilometer ten oosten 
van Amsterdam, overal in Ne-
derland elektrisch rijden”, is 

zijn overtuiging. De hands-on 
werkwijze van BAM heeft 
fl inke invloed gehad op de sa-
menstelling van het wagen-
park van dit bedrijf. “We doen 
niet aan symboolpolitiek, we 
maken er echt werk van. Ge-
volg: alle auto’s hebben nu een 
A- of een B-label.” Gerritse 
voegt hieraan toe dat er een 
leaseregeling is, waarbij BAM 
Groep de medewerker die een 
kleinere auto gaat leasen dan 
zou passen bij het salaris, het 
verschil voor een groot deel als 
loon krijgt uitbetaald. 
Beide specialisten vinden het 
te vroeg om al uitspraken te 
doen over rendementen en 
total cost of ownership. “Tegen 
de tijd dat deze editie van Za-
kenauto uitkomt, hebben wij 
ons leasemodel voor elek-
trisch vervoer geïmplemen-
teerd. Natuurlijk is een 
elektrische auto duurder dan 
een auto op een fossiele 
brandstof. Zelfs wanneer we 
-zoals we ervaren bij heel veel 
bedrijven waar we komen- 
gratis kunnen opladen. De 
meerinvestering levert veel 
MVO-aandacht op, bewust-
wording bij leaserijders, het 
grote publiek en natuurlijk 
ook bij gemeentelijke overhe-
den”, legt Gerritse uit. Hij 
voegt toe dat BAM Groep sa-
menwerkt met enkele grote 
gemeenten en dat dat aantal 
gemeenten, wat de BAM Groep 
betreft, nog heel wat groter 
mag worden. “Het gaat nu om 
Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht. We doen ons best om 
die groep te vergroten.” Maar 
dan nog kunnen we niet weten 
hoe de kosten er over vijf jaar 
uit zullen zien, zeggen Gerritse 
en Beers. “We hebben wel ver-
schillen gezien in actieradius 
bij de auto’s in zomer en win-

ter, maar in de meeste gevallen 
rij je toch wel zestig zeventig 
kilometer elektrisch, voordat je 
of moet laden of de benzine-
motor bijspringt.”
“Onze aandacht voor elektri-
sche mobiliteit vloeit voort uit 
het idee dat we streven naar 
een actief beleid van CO2 re-
ductie en dat we ons willen 
bezig houden met alle aspec-
ten die samenhangen met 
duurzame mobiliteit.” Een 
voorbeeld hiervan is het feit 
dat BAM Groep zelf laadpalen 
levert en installeert. 

White desk
Dat is niet de enige dimensie 
in het mobiliteitsbeleid van 
BAM Groep. “Elektrisch rijden 
gaat over meer dan de auto op 
zich. Wij zorgen dat alles er-
omheen goed functioneert en 
dat de betrokkenen niet voor 
onaangename verrassingen 
komen te staan. Deze services 
kunnen we ook verlenen aan 
grote leasemaatschappijen. Zo 
zien we langzaam maar zeker 
enkele basismodellen ontstaan 
voor omgaan met elektrische 
mobiliteit tegen een aanvaard-
baar budget zonder verborgen 
kosten gedurende de gehele 
inzetperiode. Daarmee kan 
dan elektrische mobiliteit ge-
implementeerd worden.” Nils 
Beers en Henk Gerritse zijn 
ervan overtuigd dat zij als BAM 
Groep de betrokkenen altijd 
het juiste advies op maat kun-
nen geven. Zo ontstond bij 
BAM Groep een ‘white desk’ 
voor elektrische mobiliteit 
waar leasemaatschappijen 
gebruik van kunnen maken 
en daar dan op die witte 
plek hun eigen logo voor hun 

klanten kunnen plakken.
“24-Uurs storingsdienst, vra-
gen over bijvoorbeeld opladen, 
over een pas om te kunnen op-
laden, over actieradius, we 
hebben alle gegevens hier-
voor”, verduidelijkt Beers. “We 
kunnen eigen laadoplossingen 
voor klanten realiseren, we 
kunnen  die onderhouden en 
we geven er maximaal vijf jaar 
garantie op. We doen consul-
tancy voor de nieuwkomers en 
natuurlijk voor bestaande 
klanten. We begeleiden de im-
plementatie en installatie voor 
andere partijen. Alle info kun-
nen we voor klanten centrali-
seren, van laadpaal tot 
subsidie.”
Beide mannen verzekeren dat 
het van belang is dat eindge-
bruikers eerst een ritje beho-
ren te maken in een 
elektrische auto of in een plug 
in hybride als een Opel Am-
pera, alvorens projecten in 
gang worden gezet. “Wie een-
maal gereden heeft, weet waar 
het over gaat en die persoon is 
in negen van de tien gevallen 
enthousiast’’, verzekert Beers. 
“Dat is een belangrijke basis 
waar je als bedrijf, dat een 
duurzaam mobiliteitsbeleid 
voorstaat, op voort kan bordu-
ren.” Als het aan Gerritse en 
aan Beers ligt, doen bedrijven 
er goed aan hun personeel op 
een omslag voor te bereiden. 
“Gezien de ideeën die nu leven 
ten aanzien van autobelastin-
gen, kun je er beter nu mee be-
ginnen. Grote auto’s worden de 
komende jaren zeldzaam, 
want ze zullen zo goed als on-
betaalbaar worden.”

Tim de Jong
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Henk Gerritse: “De 
meerinvestering levert 
veel MVO-aandacht op”
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Nils Beers: “Nederland 
heeft hoogste laad-palen-
dichtheid van Europa”
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DRIVE THE CHANGE

* Bedrag is excl. BTW en excl. lokale en nationale (fiscale) stimuleringsmogelijkheden. BPM en motorvoertuigenbelasting vrij en 0% bijtelling. ** De huurprijs van de batterij is excl. BTW en op basis van een contract van 
10.000 km/jaar en een looptijd van minimaal 36 maanden (max. 84 maanden). Leasetarieven per 1 november 2011 o.b.v. Full Operational Lease via Renault Business Finance incl. batterijhuur en –verzekering excl. BTW, 
brandstof en vervangend vervoer bij een looptijd van 48 maanden en 15.000 km per jaar. Informeer bij uw Renault Z.E.-dealer naar de lease- en subsidiemogelijkheden.

   RENAULT KANGOO Z.E.
VANAF  
€20.000,-*

HUUR BATTERIJ VANAF € 73,- PER MAAND**

LEASEPRIJS VANAF € 579,- PER MAAND

Met de 100% elektrische Renault Kangoo Z.E. maakt uw onderneming een sprong op de  

CO2-prestatieladder. En dat levert uw bedrijf veel voordeel op. U betaalt namelijk géén bijtelling 

en kunt bovendien aanspraak maken op een nationale subsidie van minstens € 3.000,- speciaal 

voor ondernemers. En dat náást eventuele lokale subsidies. Uw Z.E.-expert vertelt u graag hoe 

aantrekkelijk elektrisch rijden voor úw bedrijf kan zijn. Of kijk zelf op renault.nl/fiscalevoordelen.

Verlaag uw CO2-uitstOOt
VerhOOg uw  
bedrijfsresultaat

PROFITEER NÚ
VAN MINIMAAL

€3000
SUBSIDIE
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Neem nu contact met ons op en ontvang 

persoonlijk advies over de mogelijkheden.

T: 010 - 789 2110

Autogas is minder belastend voor het 
milieu en rijdt beduidend voordeliger!

Breidt uw wagenpark uit met auto’s op autogas en rijdt 
klimaatneutraal dankzij het ecoLPG-programma van BK-GAS
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Op 9 en 10 oktober dit jaar presenteerde een afvaardiging van de au-

togasbranche, bestaande uit acht bedrijven, zich op een LPG-platform 

tijdens de beurs Ecomobiel in Ahoy, Rotterdam. Dit gebeurde onder 

de vlag van de Stichting Autogas Nederland. Deze stichting zet zich in 

voor het gebruik van de schone brandstof autogas (LPG). 

LPG-PLATFORM OP 
ECOMOBIEL

Primeur van Opel Insignia BiFuel met 20% bijtelling

De beurs Ecomobiel is momen-
teel de grootste beurs voor 
duurzame mobiliteit in de Bene-
lux. Veel professionals uit het 
bedrijfsleven, maar ook uit de 
publieke sector krijgen hier al-
les te weten en te zien op het 
gebied van nieuwe, innovatieve 
en efficiënte mobiliteitsoplos-
singen. “Reden te meer om hier 
aanwezig te zijn,” legt Kees 
Goudberg, voorzitter van de 
Stichting Autogas Nederland 
(SAN) uit. “LPG mag dan al 50 
jaar op de markt zijn, vandaag 
de dag is LPG nog steeds de 
enige minder milieubelastende 
brandstof die in ons land goed 
verkrijgbaar is. Natuurlijk zijn 
er andere gassen te koop, maar 
alleen LPG biedt een netwerk 
aan van 1900 tankstations in 
Nederland. Bovendien is de uit-
stoot van auto’s met moderne 
LPG-systemen schoner dan 
wanneer deze op benzine rij-
den.” 

GUNSTIGE BIJTELLING

Om de voordelen van autogas 
uit te dragen, waren er tevens 
acht participerende bedrijven 
aanwezig: Vialle, Prins, Euro-
gas, GFI, BK-GAS, iQ Autogas, 

STIJGENDE LIJN

Over het aantal nieuwe LPG-re-
gistraties (nieuw en achteraf-in-
bouw) is Goudberg zeer tevre-
den. “De vraag naar auto’s op 
LPG stijgt nog steeds. In totaal 
werden er vorig jaar 11.789 re-
gistraties gedaan. Tot en met 
september dit jaar zitten we al 
op 11.614 registraties. De stij-
gende lijn zit er goed in. Met de 
nieuwe Opel modellen hoop ik 
dat het aanbod van auto’s op 
autogas nu ook voor de zakelij-
ke rijder weer interessant is. 
Jammer is dat er nog weinig 
animo voor LPG is vanuit de wa-
genparkbeheerders en lease-
maatschappijen. Men blijft vol-
harden in allerlei vooroordelen 
en veel bedrijven realiseren zich 
te weinig dat de besparingen 
groot zijn door hun personeel op 
LPG te laten rijden. De knop 
moet om, want LPG is nog 
steeds een schone brandstof en 
een prima alternatief voor ben-
zine en diesel.” 

WAT IS AUTOGAS?

Autogas, vaak ook LPG 
genoemd (Liquified Petro-
leum Gas) is een mengsel van 
propaan en butaan. LPG is een 
vloeibaar bijproduct van de 
winning van aardolie en aard-
gas en komt vrij bij raffinage 
van aardolie. Met het oog op 
optimaal brandstofgebruik voor 
moderne auto’s moet het aan 
strenge specificaties voldoen.

Kees Goudberg (SAN): “Er moet een groter aanbod komen van auto’s met af-fabriek 

een LPG-installatie, dan komt de zakelijke markt vanzelf”

LP Autogas en Max autogas. Er stonden twee Opel modellen, een 
Astra Tourer en een Insignia, beide in Bi-Fuel uitvoering. De Opel 
Insignia Bi-Fuel met 20% bijtelling betekende zelfs een primeur 
voor Nederland op de stand van SAN. Goudberg is blij met de pri-
meur van de Opel Insignia Bi-Fuel op de stand van de SAN. “De Bi-
Fuel varianten van Opel, zowel de Insignia, de Astra Tourer als de 
nieuwe Zafira Tourer, zijn met name interessant voor de zakelijke 
markt. Omdat Opel de LPG-installaties af-fabriek inbouwt, vallen 
deze onder de fabrieksgarantie. Geen discussie meer over garan-
tiegevallen dus. Daarnaast kunnen bedrijven met deze auto’s veel 
geld besparen op hun brandstofkosten. Omdat de meerprijs gering 
is ten opzichte van de modellen met benzinemotor, zijn deze Bi-
Fuel modellen al voordeliger vanaf 12.000 km per jaar. Bovendien 
stoten de motoren zo’n 15 procent minder CO2 uit.” 
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Vroeger moesten motoren op LPG vaker gereviseerd worden. De 
kleppen en klepzittingen waren lang niet altijd bestand tegen de 
hoge verbrandingstemperaturen. Hoe zit dat bij de moderne syste-
men? “In principe kan elke moderne benzine auto worden voorzien 
van een LPG installatie, echter zijn niet  alle motoren even geschikt 
voor een langdurige belasting op LPG” Aan het woord is Onno Gud-
de, directeur van Eurogas Autogas Systems in Zeewolde. “Dit heeft 
met name te maken met de duurzaamheid van de cilinderkop tij-
dens LPG bedrijf waardoor kleppen en klepzittingen een verhoogde 
slijtage kunnen vertonen. Dit is zeer afhankelijk van de rijstijl 
waardoor dit niet altijd even makkelijk te definiëren is.”
Bij Prins Autogassystemen in Eindhoven horen we eigenlijk hetzelf-
de antwoord. John Wouters, Account Manager bij Prins: “Onze mo-
derne brandstofsystemen (VSI-2.0 en Direct LiquiMax) worden afge-

Automotoren worden steeds verfijnder, compacter en schoner. Dat 

geldt voor zowel de benzine- als de dieselmotoren. Maar het kan 

nog schoner. Dankzij de nieuwste LPG-installaties stoten benzine-

motoren minder CO2 uit bij het gebruik van LPG, dit dankzij mo-

derne techniek.

‘TECHNIEK BETROUW-
BAARDER DAN OOIT’

Moderne LPG-installaties beter voor het milieu

stemd op het type motor van de 
auto. Daardoor kan de afstelling 
exacter verlopen en kan aan de 
emissiestandaarden worden 
voldaan. Afstelling is belangrijk 
voor een goede prestatie van de 
auto en het rijgenot.” Daarnaast 
levert Prins het product Valve-
Care bij het VSI-systeem dat 
slijtage aan de kleppen vermin-
derd. Aan de vraag of er dan ook 
aanpassingen gedaan moeten 
worden aan het originele mo-
tormanagementsysteem ant-
woordt Wouters ontkennend: 
“Naast de inbouw van het LPG 
systeem hoeft er geen aanpas-
sing aan de motor te worden 
gedaan, ook niet aan het mo-
tormanagement. Het Prins sys-
teem maakt middels een eigen 
computer slim gebruik van het 
originele motormanagement.” 
Gudde voegt toe: “Bij de moder-
ne systemen van Eurogas, Landi 
Renzo en Lovato blijft het origi-
nele motormanagement onge-
wijzigd en ook ‘leading’ tijdens 
LPG-bedrijf. Aanpassingen zijn 
niet nodig.”

UITSTOOT ‘RULES’

Tegenwoordig is het belangrijk 
om een zo laag mogelijke CO2-
uitstoot te halen. Het bepaalt 
de aanschafprijs van een auto, 
maar ook de bijtelling. Hoe is 
de uitstoot van auto’s op LPG 
ten opzichte van vergelijkbare 
modellen op benzine? Beide 
heren geven aan dat de CO2-
uitstoot van moderne LPG sys-
temen zo’n 10% lager ligt dan 
op benzine. “Met de nieuwe 
systemen voor de direct inge-

Benzinemotoren met de nieuwste 

LPG-installaties stoten minder CO2 uit. 

Hier de motorruimte van de nieuwe 

Opel Insignia Bi-Fuel, die dankzij de 

LPG-installatie onder de 20% bijtelling 

valt. De componenten zijn van Landi 

Renzo, in Nederland geïmporteerd door 

Eurogas
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spoten benzinemotoren is er wel tot 15% CO2-besparing en tot wel 
90% op fijnstof mogelijk,” legt Wouters uit. “Dit zonder verlies van 
prestatie. Dat is te verklaren door het hogere octaangetal van LPG 
ten opzichte van benzine. De nieuwste generatie motoren kan 
daardoor nog efficiënter functioneren.” Volgens Gudde zijn moder-
ne LPG-systemen in vergelijking met dieselmotoren ook in het 
voordeel qua uitstoot: “Ten opzichte van vergelijkbare dieselvoer-
tuigen ligt de NO2-uitstoot minimaal een factor 10 lager ligt. Ook 
de NOx-uitstoot ligt in de praktijk een factor 3 tot 10 lager dan ver-
gelijkbare dieselvoertuigen.”

LEASEMARKT

Volgens Wouters stapt de leasemarkt nog maar mondjesmaat over 
op LPG. “Dat is jammer omdat er zo veel voordeel te behalen valt, 
zowel voor het milieu als financieel. De infrastructuur is er al jaren 
klaar voor. Het is echter toch de onzekerheid wat de leasemaat-
schappijen er van weerhoudt om massaal voor LPG te kiezen en 
dat is onterecht. Het relatief beperkte aanbod van de automerken 
is, denk ik, de grootste oorzaak. Maar buiten het feit dat Prins haar 
LPG-systemen af-fabriek levert aan een aantal automerken waar-
onder Mazda, is het natuurlijk prima mogelijk om de rest van de 
voertuigen achteraf om te bouwen met volledig behoud van garan-
tie, dus geen risico voor de berijder of de leasemaatschappij.”
Ook bij Eurogas wordt onderscheid gemaakt tussen ‘af-fabriek’ en 
‘achteraf inbouw’. “De laatste jaren zijn er diverse LPG-modellen 
van verschillende merken beschikbaar af-fabriek,” legt Gudde uit. 
“Een deel daarvan gaat naar de lease en een deel naar de consu-
ment. Deze auto’s zijn vaak fiscaal aantrekkelijk vanwege de lage 
CO2-uitstoot. De aftermarket beslaat momenteel voornamelijk de 
achteraf inbouw in gebruikte auto’s, terwijl in voorgaande jaren er 
ook veel nieuwe zakelijke auto’s werden omgebouwd. Dit werd dan 
ook actief gepromoot door diverse importeurs zoals Renault Ne-
derland en Citroën Nederland. Dit segment wordt nu gedeeltelijk 
ingevuld door de LPG-auto’s af- fabriek.”

PRINS AUTOGASSYSTEMEN

Onlangs won Prins Autogassystemen met het Direct LiquiMax 
systeem een tweetal prijzen op de Automechanika 2012 in Frankfurt 
(D). Dit systeem is ontwikkeld voor motoren met directe benzine 
inspuiting. Er is geen vermogensverlies ten opzichte van het rijden op 
benzine en minder uitstoot qua CO2 en fijnstof. Het VSI-2.0 systeem is 
momenteel het meest populair omdat het een universeel systeem is 
dat op vrijwel alle auto’s met multipoint injectie kan worden toege-
past. Er zijn inmiddels LPG-installaties voor 

motoren met directe benzine inspuiting 

zoals het Direct LiquiMax systeem van 

Prins. (bron: Prins Autogassystemen)

EUROGAS AUTO-
GAS SYSTEMS

Eurogas Autogas Systems 
levert diverse soorten LPG 
injectie systemen onder 
de namen Eurogas, Landi 
Renzo, Lovato en AEB. Het 
bedrijf levert onder meer het 
Omegas LPG injectie systeem. 
Dit is speciaal ontworpen om 
optimaal te kunnen func-
tioneren met de moderne 
hedendaagse automotoren. 
Onlangs is Eurogas naar een 
groter bedrijfspand verhuisd 
om te groeiende LPG-markt 
te kunnen blijven bedienen 
met de diverse systemen en 
componenten.

TOEKOMST

Door de torenhoge prijzen voor 
benzine en diesel moet het 
toch wel storm gaan lopen met 
LPG. Hoe bekend is deze 
brandstof bij de leasemaat-
schappijen? Gudde: “Ik denk 
dat men de laatste jaren tevre-
den is over LPG-auto’s en dat 
de stand der techniek geen ge-
heim meer is. In het verre ver-
leden zijn er nog wel eens 
technische problemen geweest 
maar sinds de introductie van 
injectiesystemen volgens het 
master slave principe, zo’n tien 
jaar geleden, behoren deze 
problemen tot het verleden.”
Volgens Wouters is er nog veel 
onbekendheid en onzekerheid, 
zowel bij leasemaatschappijen 
als bij berijders. “Met name 
Opel en Mazda bieden nu mooie 
modellen aan, dus we verwach-
ten dat het beeld kan worden 
bijgesteld bij heel wat mensen. 
We vertrouwen er op dat het 
aandeel LPG-rijders in het lea-
sesegment snel verder zal stij-
gen. Er is immers direct een 
goede bijdrage aan de milieu-
doelstelling, de verkrijgbaar-
heid is uitstekend en met de 
huidige brandstofprijzen scheelt 
het veel geld. Zeker leaserijders 
maken veel kilometers, en kun-
nen dus optimaal profiteren. Op 
een wagenpark is heel wat te 
besparen aan brandstofkosten 
en milieu.” 
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modellen met verminderde CO2-uitstoot, waaronder modellen met 
autogas. Door te kiezen voor BK-GAS en het ecoLPG-programma 
vinden zij aansluiting bij hun beleidsdoelstellingen.”
Het programma werkt eenvoudig: autogasrijders die mee willen 
doen, registreren zich eenmalig op de website www.ecolpg.nl. Ver-
volgens tanken zij bij een van de BK-GAS-verkooppunten en voeren 
daarna de getankte liters BK-autogas online in op de website: “Iede-
re 600 liter LPG, staat voor één ton CO2-uitstoot”, vertelt Wim Peels. 
“Die uitstoot compenseren wij voor onze klanten. Het gevoel een ac-
tieve bijdrage te kunnen leveren sluit aan bij hun wens voor een be-
tere wereld.” Voor de CO2-compensatie investeert BK-GAS in duur-
zame energie- en bosprojecten van de Climate Neutral Group.

FOCUS DUURZAAMHEID

De Dura Vermeer Groep (bouw, infrastructuur, engineering en 
dienstverlening) is een van de bedrijven die in het verleden de 
keuze maakte voor het ecoLPG programma van BK-GAS. Door de 
deelname van de autogasrijders van Dura Vermeer aan dit pro-
gramma wordt het mogelijk om ongeveer 10 procent van de totale 

Door deel te nemen aan het ecoLPG-programma van BK-GAS kun-

nen klanten zonder meerprijs de CO2-uitstoot als gevolg van het 

verbruik van getankte liters BK-GAS compenseren. Waarmee het 

rijden op LPG ook nog eens een MVO-tintje krijgt.

KLIMAATNEUTRAAL 
RIJDEN OP AUTOGAS

Samenwerking autogasleverancier biedt voordelen

BK-GAS ontwikkelde in 2008 
het ecoLPG-programma waar-
mee hun klanten zonder extra 
kosten klimaatneutraal kunnen 
autorijden. Zij sparen voor een 
duurzamere beloning: compen-
satie van de CO2-uitstoot. Wim 
Peels, manager van BK-GAS: 
“Er zijn meerdere redenen 
waarom mensen autogas tan-
ken. Er is het financiële voor-
deel; er kan aan de pomp vaak 
een euro of meer per liter wor-
den bespaard. Een andere be-
langrijke reden is dat het min-
der belastend is voor het 
milieu. Autogas zorgt voor 10 
tot 15 procent minder CO2-uit-
stoot dan benzine. Door die uit-
stoot volledig te compenseren, 
willen we de milieubewuste au-
torijders nog meer duurzaam-
heid bieden en hen zo aan ons 
merk binden. Dat dit aspect 
niet alleen voor de autogasrij-
dende consument een interes-
sante propositie is, blijkt uit het 
feit dat veel bedrijven het initia-
tief van ecoLPG omarmen. In 
hun mobiliteitsbeleid, geba-
seerd op het MVO (Maatschap-
pelijk Verantwoord Onderne-
men), stimuleren zij hun 
werknemers om te kiezen voor 

CO2-uitstoot van haar totale 
wagenpark te laten compense-
ren door BK-GAS. De focus op 
duurzaamheid is al geruime 
tijd een speerpunt in de Dura 
Vermeer organisatie. Ook het 
mobiliteitsbeleid is er op ge-
richt om de CO2-uitstoot zo 
veel mogelijk te reduceren. 
Werknemers worden extra ge-
stimuleerd om te kiezen voor 
automodellen met een lage 
CO2-uitstoot, maar daarnaast 
zeker ook voor het relatief 
schonere autogas (onder an-
dere door lagere eigen bijdra-
ge). 
Om verder in te spelen op de 
behoefte van autogasrijders 
heeft BK-GAS een app ontwik-
keld. Met de app worden auto-
mobilisten, via geïntegreerde 
navigatie, eenvoudig naar het 
dichtstbijzijnde BK-GAS ver-
kooppunt geloodst. De app 
maakt het automobilisten te-
gelijkertijd mogelijk om per 
mobiele telefoon direct de ge-
tankte liters BK-autogas te re-
gistreren in het ecoLPG-pro-
gramma van BK-GAS. Op deze 
manier wordt een handige na-
vigatietool gecombineerd met 
duurzaamheid. 

Met een speciale app worden automo-

bilisten eenvoudig naar het dichtstbij-

zijnde BK-GAS verkooppunt geloodst

Rijden op LPG krijgt bij BK-GAS een MVO-tintje
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De nieuwste Mazda2 Cool BiFuel heeft een 

uitstoot van 102 g/km CO2, rijdt op LPG, heeft 

maar 14% bijtelling, geen BPM en geen MRB. 

Een goed alternatief dus voor belastingvrije 

auto’s met benzine - of dieselmotor. 

GOED ALTERNATIEF
Rij-impressie Mazda2 Cool BiFuel

Aan de buitenzijde oogt de 
Mazda2 compact, maar een-
maal plaatsgenomen op de be-
stuurdersstoel doet het interi-
eur ruim aan voor zijn klasse. 
Achter het stuur valt een goede 
zithouding aan te nemen. De 
stoelen voelen wat zacht aan, 
maar geven desondanks vol-
doende steun. Het dashboard is 
eenvoudig. De voorraad LPG le-
zen we af van een ronde knop 
op de middenconsole. Via vijf 
groene LED’s wordt de inhoud 
van de 34 liter tank weergege-
ven. Overdag goed leesbaar, 
’s avonds is het groene licht te 
fel. Verder heeft deze Mazda2 
alles wat een auto nodig heeft, 
inclusief een handbediende air-
conditioning. We missen hier 
echter een middenarmsteun. In 
plaats daarvan zijn er twee 
open vakken tussen de beide 
voorstoelen, waar de nodige 
spulletjes in kunnen. De scha-
kelpook ligt goed in de hand en 
is soepel en trefzeker te bedie-
nen. De koppeling gaat zeer 
licht. Op de achterbank is, mits 
de bestuurder van gemiddelde 
lengte is, voldoende beenruim-
te. Omdat de LPG-tank zich op 
de plek van het reservewiel be-
vindt, wordt de bagageruimte 
niet beperkt. Groot is deze des-
ondanks niet, maar een aantal 
kratjes met boodschappen past 
er wel in.
Over het rijden verder niets dan 
lof. De auto trekt goed op en de 

De standaarduitrusting is beperkt

Deze bajonetaansluiting moet gemon-

teerd worden om te kunnen tanken

75 pk die uit de 1.3 liter motor komen blijken voldoende voor het 
dagelijks verkeer. Ook bij het invoegen op snelwegen accelereert 
de Mazda 2 moeiteloos om zich tussen het overige verkeer te voe-
gen. Op sommige weggedeeltes is er wat meer bandengeruis dan 
gebruikelijk. Verder is de auto redelijk stil. Oneffenheden in het 
wegdek worden goed gedempt en mini-rotondes kunnen snel en 
soepel genomen worden, zonder dat de auto veel overhelt. 

ACTIERADIUS

De Mazda2 BiFuel is voorzien van een LPG installatie type VSI-2.0, 
ontwikkeld door Prins Alternative Fuel Systems in Eindhoven. Het 
VSI-2.0 systeem heeft een lage uitstoot (102 g/km CO2), terwijl de 
kwaliteit en de rijeigenschappen verder zijn verbeterd. Dat bete-
kent 14% bijtelling voor de zakelijke rijder en tot 2014 geen wegen-
belasting. De actieradius op LPG bedraagt zo’n 300 km. Om LPG te 
tanken levert Mazda met een drietal aansluitingen, waarbij in Ne-
derland vooral de bajonetaansluiting gebruikt zal worden. De vul-
aansluiting voor LPG bevindt zich achter de tankdop. Het tanken 
van LPG is wat omslachtiger dan benzine of diesel, maar het afre-
kenen bij de kassa maakt alles weer goed. Het gemiddelde ver-
bruik van de Mazda 2 Cool BiFuel tijdens de testperiode was 1 liter 
op elke 12,5 kilometer en dat is gezien het meerverbruik van LPG 
niet eens zo slecht.  

De Mazda 2 Cool BiFuel is een compacte vlotte verschijning

Mazda levert drie verschillende LPG-

verloopstukken, de LPG gids 2012/2013 

en een aparte handleiding mee
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Nederlanders zijn door onwetendheid en vooroordelen minder en-

thousiast over LPG. Dit blijkt uit onderzoek onder bijna 1.000 auto-

bezitters (benzine- en dieselrijders) in opdracht van Opel Nederland 

in samenwerking met Stichting Autogas Nederland. Vooral vrou-

wen hebben vaak geen idee wat rijden op autogas (LPG) inhoudt. 

ONBEKEND MAAKT 
ONBEMIND

Aantal auto’s af-fabriek met LPG neemt toe

De meeste Nederlandse auto-
bezitters zijn nauwelijks be-
kend met de grote prijsver-
schillen tussen LPG en 
benzine/diesel. Hoewel het 
prijsverschil tegenwoordig op-
loopt tot maar liefst 1 euro per 
liter in het voordeel van LPG, 
denkt ruim één op de drie Ne-
derlanders dat het verschil tus-
sen benzine/diesel en LPG 
maar 50 cent of zelfs minder is. 
Opmerkelijk is de uitspraak van 
een kleine groep (3%), die 
denkt dat je met LPG duurder 
uit bent. Meer dan de helft van 
de Nederlanders (65%) geeft 
aan de benzine-/dieselprijzen 
goed in de gaten te houden. 
Maar liefs 85% van de onder-
vraagden vindt dat de overheid 
de accijns op benzine/diesel 
moet verlagen. Door de hoge 
benzine- en dieselprijzen over-
weegt zelfs een kwart van de 
ondervraagden (27%) om de 
auto in de toekomst weg te 
doen. Een goed en minder 
drastisch alternatief is de hui-
dige auto te vervangen door 
een auto op LPG. Jeroen Maas, 
Manager Public Relations Opel: 
“LPG kampt duidelijk met on-
bekend maakt onbemind. Dat 

een LPG-model gerust op va-
kantie want in heel Europa kun 
je bij ca. 40.000 tankstations te-
recht. En mocht tanken onver-
hoopt niet lukken, dan kun je 
met een druk op de knop over-
schakelen op de nog volle tank 
benzine, die je altijd achter de 
hand hebt”, aldus Jeroen Maas. 
Vrouwen weten ten opzichte 
van mannen relatief weinig 
over LPG. Meer dan de helft 
van de ondervraagde vrouwen 
geeft aan dat zij niet precies 
weten wat LPG inhoudt. Deson-
danks zouden ze wel raad we-
ten met de kostenbesparing. 
Een kwart van de vrouwen 
denkt aan een weekendje weg, 
terwijl mannen het geld liever 
op de bank zetten. Eén vijfde 
van de ondervraagden geeft 
aan dat de prijzen aan de pomp 
van invloed zijn op haar of zijn 
humeur. Vooral vrouwen geven 
aan chagrijnig te worden van 
hoge prijzen (24%) en vrolijk 
van lage prijzen (20%). 

LUDIEKE ACTIE 
OP A28

Automobilisten die bij de 
Texaco aan de A28 (Harder-
wijk) kwamen tanken, bleven 
begin september dit jaar 
verbaasd naar de teller kijken. 
Als verrassing liet Opel auto-
mobilisten de hele dag benzine 
en diesel tanken voor de prijs 
van LPG. De meeste mensen 
keken meerdere keren naar 
het totaalbedrag op het display 
of keken verbaasd om zich 
heen om te zien of de lage prijs 
wel klopte. Aan de kassa werd 
dit echter bevestigd, hetgeen 
direct zorgde voor blije gezich-
ten. Uiteindelijk werd de actie 
uit veiligheidsoverwegingen 
vroegtijdig gestaakt, maar toen 
was de actie al geslaagd. 

Het Bi-Fuel gamma van Opel is onlangs 

uitgebreid met de Insignia (foto) en de 

Zafira Tourer

rijden op LPG schoner is, weten 
de meeste mensen wel. Maar 
dat LPG ook een fikse kosten-
besparing oplevert, is veel min-
der bekend. Per tankbeurt 
scheelt het meer dan de helft.”

Door een combinatie van voor-
oordelen en onbekendheid, 
zouden de meeste autobezit-
ters niet snel kiezen voor een 
auto op LPG. Bijna driekwart 
van de respondenten denkt dat 
een LPG auto door de inge-
bouwde tank weinig kofferbak-
ruimte heeft. Van de onder-
vraagde vrouwen denkt zelfs 
74% dit. Een ander vooroordeel 
is dat tanken met een LPG auto 
gevaarlijker zou zijn. Bovendien 
is er weinig vertrouwen om met 
een LPG auto op vakantie te 
gaan. Een kwart van de respon-
denten weet niet of ze in het 
buitenland wel LPG kunnen 
tanken. “Met onze nieuwste Bi-
Fuel modellen nemen we de 
meeste vooroordelen in één 
klap weg. Ons LPG-systeem, 
dat af fabriek op veel Opel-mo-
dellen wordt geleverd, neemt 
geen extra ruimte in omdat de 
tank op de plaats van het re-
servewiel zit. Verder kun je met 
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ABC-Autogas in Eindhoven is sinds oktober 

2011 importeur van de LPG-installaties van 

GFI Control Systems. Zakenauto sprak met di-

recteur Gerrit Wallinga over de ontwikkelingen 

binnen de LPG-markt en de systemen van GFI.

‘MEER ZAKENAUTO’S 
OP LPG’

Interview Gerrit Wallinga van ABC-Autogas

Gerrit Wallinga: “Dedicated LPG-systeem belangrijk voor moderne auto”

ABC-Autogas levert veel aan Neder-

landse Peugeot dealers

vindt communicatie plaats tus-
sen het motormanagement van 
de auto en de controle unit van 
de LPG-installatie. Zo wordt de 
meest efficiënte hoeveelheid 
LPG geïnjecteerd.” Qua opslag 
wordt er tegenwoordig veel ge-
bruik gemaakt van een ring-
tank. Deze wordt op de plaats 
van het reservewiel in de koffer-
ruimte gemonteerd. 
Ook importeert ABC-Autogas het 
SGI type III systeem. “Hierbij 
spreken we meer over een ‘dedi-
cated’ systeem. Er wordt een 
apart LPG-systeem ontwikkeld 
voor een bepaald merk en type 
auto. Alleen hierdoor zijn uitlaat-
gasemissies optimaal. Overigens 
kan ABC-Autogas hier volledige 
ondersteuning bieden. Wij zor-
gen ervoor, in samenspraak met 
de fabrikant, dat alle gebruikte 
componenten goed op elkaar 
worden afgestemd. Veel SGI Type 
III systemen worden in een aan-
tal Europese landen zelfs ver-
kocht door auto-importeurs met 
fabrieksgarantie.”
Overigens verwacht GFI in 2013 
op de markt te komen met een 
nieuw LPG-systeem voor direc-
te injectie motoren.  

Momenteel zijn de GFI syste-
men in Nederland gehomolo-
geerd voor onder meer de Peu-
geot 308, 3008, 5008, en 508. 
De Peugeot 208 bevindt zich 
nog in het homologatietraject. 
“Wij leveren veel systemen aan 
de Nederlandse Peugeot dea-
lers, maar ook aan de LPG-in-
bouwspecialisten,” legt Gerrit 
Wallinga uit. Wallinga is direc-
teur van ABC-Autogas in Eind-
hoven en importeert de auto-
gas systemen van GFI. 
“Peugeot is momenteel het 
enige merk in Nederland waar-
bij onze systemen gehomolo-
geerd zijn. Toch worden ze ook 
in andere auto’s ingebouwd. 
Het zijn vooral particulieren die 
hun bestaande benzineauto 
willen ombouwen naar LPG, 
gezien de hoge benzineprijs. De 
leasemaatschappijen zijn wat 
huiverig met achteraf-inbouw, 
omdat dan vaak de garantie van 
de auto-importeur vervalt. 

Soms totaal overbodig, want 
veel moderne motoren, zijn 
goed bestand tegen de hogere 
bedrijfstemperaturen. Het feit 
dat bepaalde autofabrikanten 
LPG-installaties vanaf fabriek 
leveren, zegt genoeg. De ko-
mende jaren is te verwachten 
dat meer zakenauto’s op LPG 
gaan rijden. Ook de ontwikke-
ling van directe injectiesyste-
men biedt nieuwe kansen voor 
de lpg auto’s. De moderne kop-
pen van de motoren kunnen 
goed tegen LPG.”

DEDICATED LPG-SYSTEEM

ABC-Autogas importeert nu 
twee GFI-systemen, het nieuwe 
EZ-systeem en het SGI Type III 
systeem. “Met het nieuwe EZ-
systeem voorzien we in de be-
hoefte aan universele motorsys-
temen die voor veel automerken 
en –modellen gebruikt kunnen 
worden,” legt Wallinga uit. “Er 
rijden inmiddels al diverse au-
to’s rond met dit systeem. De 
inbouwspecialist kan, door mid-
del van een eenvoudige soft-
waretool, zelf snel een passen-
de voertuigkalibratie maken. Er 

GFI CONTROL 
SYSTEMS

“GFI Control Systems maakt 
tegenwoordig deel uit van 
het grote MTM,” legt Wal-
linga uit. “MTM is een grote 
dochtermaatschappij van de 
internationale Fuel Systems 
Solutions Group. Momenteel 
is het bedrijf bezig om GFI 
in een MTM-jasje te gieten, 
maar het merk GFI blijft zijn 
eigen identiteit houden. Het 
leveringsprogramma bestaat 
onder meer uit LPG en CNG 
tanks, verdampers, drukrege-
laars, LPG en CNG afsluiters, 
gas/lucht mengapparatuur en 
elektronische control units. 
Bij MTM worden niet alleen 
nieuwe producten geheel 
in huis ontwikkeld, ook de 
productie van de verschillende 
componenten wordt in eigen 
beheer gedaan. In totaal gaat 
het om zo’n 500.000 LPG en 
CNG systemen per jaar, die in-
ternationaal worden verkocht.”
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Zuiniger, voordeliger en schoner. De nieuwe Mazda2 BiFuel heeft een energielabel A  
en een nog lagere CO2-uitstoot dan zijn voorganger. Daardoor rijdt u een volwaardige 
auto met de voor Mazda kenmerkende wegligging, maar betaalt u geen BPM, geen 
wegenbelasting en zakelijk slechts 14% bijtelling. Zo kunt u vol gas rijden en toch 
besparen op de autokosten. De LPG installatie type VSI-2.0, is ontwikkeld door Prins 
Autogassytemen B.V.

U rijdt al een Mazda2 BiFuel voor € 14.490,-. Kijk op mazda.nl

www.prinsautogas.com



Eentonig snelwegrijden verleden tijd?

Handen van het stuur
Internetten op je tablet of nog even de laatste pre-

sentaties doornemen terwijl je over de snelweg 

rijdt, op weg naar een belangrijke werkafspraak. 

Toekomstmuziek? Dankzij Volvo Car Corporation 

en andere partners in het project SARTRE ‘road 

train’, kun je in de nabije toekomst de handen van 

het stuur halen en je met andere zaken bezighou-

den dan autorijden. 

Het SARTRE-project (SAfe Road 
TRains for the Environment) is 
het enige project in zijn soort 
dat zich concentreert op tech-
nologie die kan worden inge-
voerd op conventionele 
snelwegen waar colonnever-
keer in een afwisselende om-
geving met andere wegge-
bruikers rijdt. Volvo is de enige 
autofabrikant in het project, 
dat dit jaar succesvol is afge-
rond. “Onze colonne bestond 
uit een vrachtauto gevolgd 
door vier voertuigen die auto-
noom snelheden tot wel 90 
km/uur reden - in sommige ge-
vallen met een afstand van 
slechts 4 meter tussen de voer-

tuigen”, zegt Erik Coelingh, 
Technisch Specialist bij Volvo. 
“De langetermijnvisie is het 
creëren van een transportsy-
steem waarbij het boeken, het 
aansluiten bij en het verlaten 
van de ‘road train’ makkelijker 
is dan het achterlaten van je 
auto om lange afstanden met 
het openbaar vervoer af te leg-
gen.” 
Behalve het voordeel dat de 
automobilist andere dingen 
kan doen tijdens het rijden op 
de snelweg, biedt de ‘road 
train’ nog meer voordelen. Het 
zorgt voor veiliger vervoer, 
want de colonne wordt geleid 
door een professionele be-

stuurder, bijvoorbeeld in een 
vrachtwagen. Dankzij de geco-
ördineerde technologie is de 
reactietijd tussen de voertui-
gen onderling zeer klein. Ook 
wordt het milieu minder be-
last. De auto’s rijden dicht op 
elkaar en profi teren zo van een 
lagere luchtweerstand. Boven-
dien verbeteren de lagere snel-
heden de verkeersdoorstroom 
en zorgen voor een beter be-
nutte wegcapaciteit. Het basis-
principe is dat de volgauto’s 
precies de bewegingen van de 
leidende auto herhalen”, zegt 
Coelingh. “Om dit te bereiken, 
hebben we de camera, radar en 
lasertechnologie die we in 
onze huidige veiligheidssyste-
men als Adaptive Cruise Con-
trol, City Safety, Lane Keeping 
Aid, Blind Sport Information 
System en Park Assist Pilot ge-
bruiken, verder ontwikkeld.”
Als de technologie klaar is voor 
productie, wordt de informatie 
en werkwijze van de ‘road 
train’ geïntegreerd in het info-
tainmentsysteem Volvo Sen-
sus. Het boeken, het aansluiten 
bij en het verlaten van de ‘road 
train’ moet immers eenvoudig 
en soepel verlopen. Een andere 

uitdaging is om een verdien-
model te ontwikkelen. Meerij-
den in een ‘road train’ zal een 
bepaald tarief kennen of een 
inkomen genereren, afhanke-
lijk of het om een leidende of 
volgende auto gaat.
Natuurlijk zullen er diverse 
aanpassingen doorgevoerd 
moeten worden, zowel tech-
nisch als maatschappelijk. 
Daartoe zijn al verschillende 
discussies gevoerd met belang-
hebbenden, zoals technisch 
experts, politici, wetgevers en 
verkeersveiligheidsonderzoe-
kers. Tijdens workshops zijn al 
enkele niet-technische uitda-
gingen voor ‘road trains’ be-
sproken, zoals wettelijke 
bepalingen, productaansprake-
lijkheid en de algemene maat-
schappelijke acceptatie van 
autonoom opererende voertui-
gen. Volvo concentreert zich, 
als leidende autofabrikant op 
het gebied van voertuigveilig-
heid, op noodsituaties, zoals 
het uitwijken voor obstakels of 
plotseling remmen. “Wij zijn er 
echter van overtuigd dat ‘road 
trains’ geweldige mogelijkhe-
den bieden”, besluit Erik Coe-
lingh.
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De auto’s rijden dicht op elkaar en profi teren zo van een 
lagere luchtweerstand

 >>> Techniek

Dit schema toont de werking van een SARTRE road train
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Samenwerking partijen essentieel

Elektrische mobiliteit biedt kansen
Binnen enkele jaren kan Nederland de rol van 

gidsland op het gebied elektrische stedelijke mo-

biliteit bereiken en veilig stellen. Om deze positie 

te bereiken moeten alle betrokken partijen zoals 

overheid, bedrijfsleven en de Nederlandse samen-

leving hun rol grijpen. 

Dit blijkt uit het visiedocument 
elektrische mobiliteit in 2020 - 
‘Volop kansen voor Nederland’. 
Het visiedocument werd op 10 
oktober tijdens de beurs Ecomo-
biel in Rotterdam overhandigd 
door ex-premier Jan Peter Balke-
nende, nu partner bij Ernst & 
Young, aan Alexandra van Huf-
felen, Rotterdams wethouder 
van Duurzaamheid, Binnenstad 
en Buitenruimte. Ernst & Young 
heeft in opdracht van Urgenda 
dit visiedocument ontwikkeld 
gericht op personen- en goede-
renvervoer in de stedelijke om-
geving. Bas Schulten van Ernst 
& Young: “Het is niet langer de 

vraag óf we elektrisch gaan rij-
den in Nederland maar hoe 
snel. De potentie van elektrische 
mobiliteit en de concrete kan-
sen die elektrisch personen en 
goederenvervoer, in het bijzon-
der in de stedelijke omgeving 
biedt is enorm. De noodzaak om 
in te zetten op duurzame alter-
natieven is hoog. De CO2-uit-
stoot van het wegvervoer moet 
voor 2050 met 95% gereduceerd 
worden. Het schoner en zuini-
ger maken van verbrandings-
motoren alleen is onvoldoende 
om deze reductiedoelstelling te 
realiseren, de elektrische auto 
biedt oplossingen.”

Het komende decennium kan 
een doorbraak plaatsvinden in 
het elektrisch rijden. Nederland 
doet wereldwijd mee in de kop-
groep als het gaat om de adop-
tie van milieuvriendelijke 
auto’s en slimme mobiliteitssy-
stemen. Als wij dit combineren 
met een koppositie bij de intro-
ductie van elektrische auto’s 
kunnen wij een gidsland wor-
den. Daarbij hebben wij voor-
deel van ons poldermodel, onze 
planmatige aanpak, logistieke 
kennis, geografi sche ligging en 
demografi e. Schulten: “De tijd 
van generale repetities is voor-
bij. Energiebedrijven, infra-be-
drijven, ICT-dienstverleners, 
voertuigfabrikanten, impor-
teurs, vervoersmaatschappijen, 
lokale overheden en de natio-
nale overheid hebben allemaal 
een rol te spelen en de mate 
waarin ze hun rollen op elkaar 
en de eindgebruiker weten af te 
stemmen bepaalt hun succes.”

Actieagenda
Het visiedocument Elektrische 
mobiliteit biedt een gezamen-
lijk script met hierin een natio-
nale actieagenda verdeeld over 
drie perioden van elk drie jaar. 
Per periode worden er concrete 
handvatten aangeboden in de 
vorm van actiepunten die door 
de betrokken spelers nader die-
nen te worden uitgewerkt. In de 
eerste periode (2012-2014) staat 
de beschikbaarheid van de 
juiste elektrische voertuigen 
centraal. In de tweede (2015-
2017) de betaalbaarheid waarbij 
slimme fi nanciële maatregelen 
die langzaam worden afge-
bouwd een gelijk speelveld cre-
eren. In de derde periode 
tenslotte (2018-2020) ligt de na-
druk op performance waarbij 
elektrische voertuigen ook zon-

der fi nanciële steun in steeds 
meer deelgebieden de rol van 
voertuigen op fossiele brand-
stof overnemen. Schulten: “De 
belangrijkste uitdaging in de 
transitie naar elektrisch rijden 
is het gegeven dat grotere elek-
trische bedrijfswagens nog niet 
op grote schaal worden gepro-
duceerd. Hier blijven beschik-
baarheid en betaalbaarheid 
waarschijnlijk tot aan 2020 een 
punt van zorg. De transitie 
wordt vergemakkelijkt door de 
zogenaamde plug-in hybrid 
electric vehicles (PHEV’s). De 
combinatie van stekker en 
brandstofmotor stelt deze hy-
briden in staat korte afstanden 
op goedkope elektriciteit en 
lange afstanden op brandstof af 
te leggen. Zo lang de prijs van 
batterijen hoog is verlaagt deze 
combinatie de kosten van voer-
tuigen met een voor gebruikers 
vertrouwde range.” 

Plug-in hybrides vergemakkelijken de overgang van 
brandstof naar elektrisch rijden

 >
>>
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Het visiedocument elektrische 

mobiliteit in 2020 - ‘Volop kan-

sen voor Nederland’ is te down-

loaden via de website van Ernst 

& Young (www.ey.com).

32_Visiedocument.indd   32 17-10-12   10:13



www.kia.nl

Zakelijk tip-top voor de dag komen maar ook op de kosten letten? De nieuwe 
Kia Optima Hybrid. De krachtigste benzine-hybride in zijn segment met slechts 
20% bijtelling. Bekroond met verschillende designprijzen. En met een riante 
uitrusting, ook onder de motorkap. Ontdek de nieuwe Kia Optima Hybrid op kia.nl  

Gem. brandstofverbruik: 5,4l/100km - 18,5 km/l. CO2-uitstoot: 123 g/km. 

Prijs incl. BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs gebaseerd op 60 maanden en 20.000 kilometer via Kia Autolease. 
Rente, afschrijving, reparatie, onderhoud en banden, WA-, Casco- (Eigen Risico € 227,-), inzittenden-verzekering en rechtsbijstand zijn inbegrepen. Het tarief is excl. BTW. 
Raadpleeg uw Kia-dealer voor de exacte voorwaarden. *Gebaseerd op een Optima Hybrid incl. metalliclak en een belastingtarief van 42%.

Wel de lusten, 
niet de lasten

De krachtigste benzine-hybride met 190 pk (140 kW)
20% bijtelling | Lease v.a. € 575,-/mnd. | v.a. € 28.995,-
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Multitest vier premium hatchbacks

Een nieuwe golf

 >>> Multitest

Nee, de titel van deze multitest duidt niet op de nieuwe Volkswagen die 

onlangs in Berlijn en Parijs werd getoond. Zakenauto test in deze multitest 

een nieuwe golf aan premium hatchbacks in het luxe C-segment. Want een 

nieuwe golf kan het wel genoemd worden, zoveel nieuwe auto’s zijn er dit 

jaar in dit belangrijke zakelijke segment geïntroduceerd. De Audi A3, de 

Mercedes A-Klasse en de Volvo V40 zijn helemaal vers en nieuw, de BMW 

1-Serie werd vorig jaar compleet vernieuwd. Tijd dus voor een multitest.
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Multitest vier premium hatchbacks

Een nieuwe golf

Tot voor een paar jaar terug 
was voor veel zakelijke rijders 
een grote leaseauto de ge-
woonste zaak van de wereld. 
Met de bijtellingsperikelen van 
de afgelopen jaren en de ho-
gere (brandstof)kosten zijn 
veel autofabrikanten aan het 
downsizen geslagen. Ook de 
luxere automerken doen hier-
aan mee, zonder concessies te 
doen op het gebied van luxe en 
uitstraling. Het C-segment is 
belangrijk voor de zakelijke 
markt, maar is ook een druk 
segment. 
Met de Volvo V40 doet het 
Zweedse bedrijf in ieder geval 
een serieuze aanval binnen het 
luxe C-segment. De nieuwe 
V40 oogt fris, sportief en moet 
vooral een jong(er) publiek 
aanspreken. Tijdens de testpe-
riode kreeg deze Volvo veel po-
sitieve aandacht van buren, 
collega’s en vrienden. Voor 
Volvo wordt dit segment dus 
belangrijk. Hoewel deze Volvo 
qua onderstel en motor nog 
grotendeels gebaseerd is op de 
Ford Focus, meende de redac-
tie dat deze V40 toch in een 
iets hogere klasse thuishoort. 
Vandaar zijn deelname in deze 
test.
Mercedes zet met zijn nieuwe 
A-Klasse ook voor het eerst se-
rieuze stappen in dit segment. 
De nieuwe A-Klasse is in de 
verste verte niet meer te verge-
lijken met de oude A-Klasse. 
Qua doelgroep gaat Mercedes-
Benz, net als Volvo, een totaal 
andere kant op. De nieuwe A-
Klasse werd de afgelopen 
maanden getoond tijdens pop-
festivals en publieksbeurzen 

en moet vooral de ‘wannabee’ 
zakenauto worden voor de 
‘young professional’. Wat op-
valt is dat Mercedes Benz een 
beroep doet op partner Renault 
voor de basis dieselmotor, die 
ook in onze testauto ligt. Een 
compliment voor Renault. 
De nieuwe BMW 1-Serie is wel-
iswaar de oudste van de vier, 
maar doet niet onder voor de 
anderen. Sterker nog, deze 
116d in Business uitvoering is 
een complete en vlotte auto, 
die je het gevoel geeft in een 
grotere BMW te rijden. Ten op-
zichte van de oude BMW 
1-Serie is de nieuwe versie 
vooral aan de binnenzijde ge-
groeid. En het gegeven dat de 
nieuwe 1-Serie veelvuldig in 
het zakelijke verkeer te zien is 
bewijst dat BMW er een vol-
waardige auto van heeft ge-
maakt.
De Audi A3 is totaal nieuw, 
maar lijkt nog wel wat op de 
vorige versie. Het is inmiddels 
de derde generatie A3. Voorals-
nog is deze alleen leverbaar als 
driedeurs versie, de vijfdeurs 
Sportback werd onlangs in Pa-
rijs gepresenteerd en staat in 
de showroom vanaf februari 
2013. De nieuwe A3 is zo’n 80 
kg lichter dan zijn voorganger 
en is de eerste auto van het 
VAG concern die op het nieuwe 
MQB-platform is gebaseerd, 
waar ook de nieuwe Volkswa-
gen Golf gebruik van maakt. 
Dus toch een beetje nieuwe 
Golf-genen in deze multitest.

Paul Quaedvlieg

Foto’s: Jan Lieftink
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+ Stuurgedrag

+ Wegligging

+ Verbruik
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 >>> Multitest

Wie de nieuwe Audi A3 voor 
het eerst ziet, zal, zeker voor 
een leek, twee keer moeten kij-
ken voor het verschil wordt ge-
zien met de voorganger. Toch is 
het een compleet nieuwe auto. 
Qua gewicht doet Audi mee 
aan de afvalrace van tegen-
woordig. De nieuwe A3 is ge-
middeld 80 kg lichter dan zijn 
voorganger. Dat is vooral te 
merken met rijden en bij het 
tankstation. Rijden met de 
nieuwe A3 is een prettige erva-
ring, zeker met deze sterke 2.0 
TDI motor. De auto stuurt erg 
strak en oneffenheden worden 
goed weggewerkt. Het stuur 
voelt goed aan en ook de stoe-
len zitten zoals stoelen moeten 
zitten, voldoende steun en 
toch comfortabel. Aan de bui-
tenzijde is het misschien niet 
de spannendste auto, qua inte-
rieur zijn er nauwelijks kriti-
sche geluiden. Hooguit dat de 
rechterknie en onderbeen wat 
hard tegen de middenconsole 
aan leunen. Bijzonder is het 
slanke dashboard, met een mi-
nimale hoeveelheid knoppen. 
Alleen de airconditioning en 
enkele systemen zoals ESP, 
parkeersensoren en Audi Drive 
Select zijn hier te bedienen. De 
rest gaat via de grote draai-
knop achter de versnellings-

pook. Het MMI-scherm met 
navigatie zit op een goede plek 
op het dashboard en zakt hier 
mooi in weg als je uitstapt. 
Leuk is de volumeknop, annex 
zenderkeuzeschakelaar, rechts 
op de middenconsole. Handig 
als de passagier andere mu-
ziekwensen heeft. Als enige is 
de Audi A3 voorzien van drie 
deuren en is achterin plaatsne-
men wat lastiger. Twee volwas-
senen kunnen er, mits niet te 
lang, goed zitten. De 2.0 liter 
dieselmotor past goed bij deze 
lichte A3. Veel kracht en sou-
plesse bij een zuinig verbruik. 
Met zijn 110 kW/150 pk is het 
dan ook veruit de sterkste 
motor in deze test. Liever had-
den we de 1.6 TDI met 105 pk 
getest, maar deze was nog niet 
leverbaar. Deze 1.6 TDI heeft 
volgens Audi een nog lager 
verbruik en een lager prijs-
kaartje. De vijfdeurs Sportback 
(met langere wielbasis en dus 
meer beenruimte) staat begin 
volgend jaar bij de dealer. De 
A3 2.0 TDI heeft een stevige ba-
sisprijs van € 32.200,-. Onze 
testauto was voorzien van al-
lerlei prettige extra’s, waardoor 
de prijs opliep tot € 48.119,- en 
dat is veel geld voor deze 
klasse.

Audi A3 2.0 TDI Ambition

Evolutie

- Uiterlijk niet spannend

- Prijs

- Harde middenconsole

✗✓Plus Min
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De nieuwe BMW 1-Serie werd 
vorig jaar geïntroduceerd en is 
eigenlijk de oudste van ons 
viertal testauto’s. Nog steeds is 
de 1-Serie een moderne zake-
lijke auto, zeker in de kleur 
‘Tiefseeblau’ metallic zoals 
onze testauto. De voorzijde van 
de nieuwe 1-serie lijkt veel op 
de nieuwe 3-serie en dat is een 
compliment. Een van de man-
co’s van de eerste serie 1-Serie 
was te weinig binnenruimte. 
Die kritiek heeft BMW serieus 
genomen, want van de vier 
testauto’s heeft de BMW de 
breedste achterbank, maar ook 
de beenruimte achterin is 
goed. Wie op de bestuurders-
stoel plaats neemt, kan al vrij 
snel een goede zitpositie aan-
nemen. De hoogteverstelling 
van de bestuurdersstoel is wel 
even wat anders dan bij de 
meeste merken. Is dat euvel 
overwonnen, dan is het een 
fi jne werkplek in de BMW. Dui-
delijke meters en een mooi 
grafi sche display voor naviga-
tie en andere functies. Met de 
centrale bedieningsknop 
rechts van de bestuurder zijn 
de meeste functies van de auto 
eenvoudig te bedienen. Een 
adres is snel ingevoerd en het 
navigatiesysteem is grafi sch 
een van de beste uit deze test. 

Wordt er gekozen voor de 
rijstand Effi cient Dynamics, 
dan zijn de resultaten daarvan 
goed en duidelijk af te lezen. 
Wordt de rijstand ‘sport’ inge-
schakeld, dan vergeet je dat je 
met maar 115 pk op pad bent. 
De motor reageert feller op het 
gaspedaal en een rotonde 
nemen wordt leuk, ook omdat 
deze BMW een goede en spor-
tieve wegligging heeft. Deson-
danks is het een comfortabele 
auto, die een klasse groter aan-
voelt. Een zakelijke rijder kan 
met deze 1-Serie jaren vooruit. 
Een minpuntje is het dieselge-
luid, dat iets te nadrukkelijk 
aanwezig is. Ook is jammer 
dat, net als bij de overige twee 
Duitse merken, er fl ink bijbe-
taald moet worden voor be-
paalde leuke extra’s. Deze 
116d Business kost standaard 
€ 32.495,-. De testauto was 
voorzien van een paar extra’s 
en kwam op € 36.298,-. Wijzer 
is om misschien de 116d 
Effi cient Dynamics Business te 
nemen, deze heeft een 1.6 liter 
dieselmotor met hetzelfde 
vermogen en koppel als onze 
testauto, maar heeft een lagere 
CO2 uitstoot en is goedkoper in 
aanschaf. Minder bijtellen dus 
of een paar opties meer 
nemen. 

Audi A3 2.0 TDI Ambition

Evolutie
BMW 116d Business

Degelijke ruimte

+ Fijne stuurauto

+ Solide materiaalgebruik

+ Effi cient Dynamics rijmode

- Hoogteverst. bestuurdersstoel

- Dieselgeluid

- Prijs

✗✓Plus Min
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 >>> Multitest

+ Soepele zuinige motor

+ Ruime auto

+ Lichte bediening

- Zicht naar achteren

- Rumoerig bij hogere toeren

- Prijs

✗✓Plus Min

Wie om de nieuwe Volvo V40 
loopt, ziet een sportief gelijnde 
vijfdeurs hatchback staan. De 
nieuwe V40 ziet er niet alleen 
goed uit, hij rijdt ook goed. 
Lange snelwegritten verlopen 
comfortabel, mede dankzij het 
stille interieur en de fi jne, goed 
ondersteunende stoelen. Het 
lijkt alsof je in een klasse gro-
ter rijdt. Wel worden korte on-
effenheden in de weg door de 
achteras niet altijd even goed 
opgevangen. De V40 is een vijf-
persoonsauto, maar zitten er 
drie personen op de achter-
bank, dan is het zicht via de 
binnenspiegel niet optimaal. 
Nu we het toch over de achter-
bank hebben, twee volwasse-
nen kunnen er prima zitten, 
met zijn drieën wordt het wat 
krapper. De bediening van de 
diverse functies op de ‘zwe-
vende’ middenconsole vergt 
enige gewenning. Fraai kunnen 
we, zondermeer, het adaptieve 
instelbare digitale dashboard 
noemen, dat onderdeel is van 
het Intro Line pakket. Qua ver-
bruik scoort deze Volvo goed. 
Met een gecombineerde rit van 
stadsverkeer, provinciale weg 
en autoweg kwamen wij ge-
middeld uit op 1 op 19,5. Op 
dat gebied zijn de drie Duitsers 
in de test net wat zuiniger. 

Volvo V40 D2 Summum

Een klasse groter

Plus

De nieuwe A-Klasse is de eer-
ste serieuze aanval van Merce-
des-Benz in het C-segment. De 
auto oogt sportief en zal zeker 
een nieuwe doelgroep aanspre-
ken. De zitpositie is laag en 
heeft een sportieve inslag, het-
geen geaccentueerd wordt door 
een sportief dashboard en 
compact stuur. De stoelen met 
geïntegreerde hoofdsteunen 
zitten goed voor chauffeurs 
met een gemiddelde lengte, 
maar niet iedereen zal blij zijn 
met de vaste hoofdsteunen. 
Het zicht naar buiten (rechts 
opzij) wordt er niet beter van. 
Ook de grote C-stijlen achter-
aan ontnemen een deel van 
het zicht. Voorin is er wel vol-
doende ruimte voor zowel be-
stuurder en passagier. De 
bediening van de knoppen op 
de middenconsole is duidelijk, 
maar niet zo mooi als bijvoor-
beeld bij de Audi. Jammer is dat 
er standaard geen automati-
sche airco in zit. Qua materiaal 
gebruikt Mercedes-Benz ook 
voor de A-Klasse hoogwaardige 
materialen. De vaste display 
boven de middenconsole ziet 
er fraai uit en is goed afl ees-
baar. Achterin is de ruimte 
meer dan voldoende. Twee vol-
wassenen hebben er (been)
ruimte genoeg. De middelste 

plek op de achterbank is het 
minst comfortabel. Rijden doet 
de A-Klasse goed. De weglig-
ging is goed voor elkaar, onef-
fenheden worden goed 
weggewerkt en de auto is niet 
extreem hard geveerd. Het 
schakelen en sturen gaat in de 
nieuwe A-Klasse erg licht en 
soepel. De nieuwe A-Klasse is 
daarom prettig, comfortabel en 
sportief door het hedendaagse 
verkeer te loodsen. Ook qua 
veiligheid, want Mercedes biedt 
standaard het Collision Preven-
tion Assist aan, een radarge-
stuurd ongevallenwaar-
schuwingssysteem met adap-
tieve remassistent. Remmen 
moet de bestuurder echter nog 
steeds zelf doen. De dieselmo-
tor in deze A 180 CDI komt van 
Renault, maar is op een aantal 
vlakken speciaal voor Mercedes 
aangepast. De motor loopt soe-
pel, maar wordt wat luid bij vol 
accelereren. Zuinig is de A-
Klasse wel met deze motor. In 
een gecombineerde rit scoor-
den wij een verbruik van 1 op 
21,5. Jammer is dat Mercedes-
Benz een premium prijskaartje 
aan de A-klasse hangt. De ba-
sisversie van de A 180 CDI Am-
bition kost € 32.491,- terwijl de 
testauto met diverse opties op 
€ 36.602,- komt. 

Mercedes-Benz A 180 CDI BlueEffi ciency

Sportieve klasse
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Wie om de nieuwe Volvo V40 
loopt, ziet een sportief gelijnde 
vijfdeurs hatchback staan. De 
nieuwe V40 ziet er niet alleen 
goed uit, hij rijdt ook goed. 
Lange snelwegritten verlopen 
comfortabel, mede dankzij het 
stille interieur en de fi jne, goed 
ondersteunende stoelen. Het 
lijkt alsof je in een klasse gro-
ter rijdt. Wel worden korte on-
effenheden in de weg door de 
achteras niet altijd even goed 
opgevangen. De V40 is een vijf-
persoonsauto, maar zitten er 
drie personen op de achter-
bank, dan is het zicht via de 
binnenspiegel niet optimaal. 
Nu we het toch over de achter-
bank hebben, twee volwasse-
nen kunnen er prima zitten, 
met zijn drieën wordt het wat 
krapper. De bediening van de 
diverse functies op de ‘zwe-
vende’ middenconsole vergt 
enige gewenning. Fraai kunnen 
we, zondermeer, het adaptieve 
instelbare digitale dashboard 
noemen, dat onderdeel is van 
het Intro Line pakket. Qua ver-
bruik scoort deze Volvo goed. 
Met een gecombineerde rit van 
stadsverkeer, provinciale weg 
en autoweg kwamen wij ge-
middeld uit op 1 op 19,5. Op 
dat gebied zijn de drie Duitsers 
in de test net wat zuiniger. 

Onze testauto was geleverd in 
de luxe Summum uitvoering. 
Hiermee wordt de V40 een 
echte premium auto, met 
onder meer xenon koplampen 
met adaptieve bochtverlich-
ting, 17” lichtmetalen velgen 
en lederen bekleding. Op onze 
testauto zaten verder het Intro 
Line en Drive Support Line 
pakket, waarmee de V40 het 
digitale dashboard krijgt, maar 
ook zaken als park assist, navi-
gatie, dode hoek detectie, lane 
change warning, adaptieve 
cruise control, collision war-
ning met automatisch remmen 
en pedestrian detection. Beide 
pakketten lijken ons zinnig. 
Volvo zet overigens nieuwe 
maatstaven als het gaat om 
veiligheid, want elke V40 is 
uitgerust met een voetgangers-
airbag en City Safety, een rem-
assistent die tot 50 km/u een 
stilstaande of remmende auto 
detecteert en remt. Volvo laat 
hiermee zien dat ook de com-
pactere middenklasse over 
high tech veiligheidssystemen 
kan beschikken, zonder dat 
hiervoor de hoofdprijs betaald 
moet worden. De goedkoopste 
Volvo V40 D2 Summum kost 
€ 31.965,-. De testuitvoering 
verliet voor € 37.555,- de show-
room. 

Volvo V40 D2 Summum

Een klasse groter

+ Standaard veel veiligheid

+ Fijne stoelen

+ Ruimtegevoel bestuurder

- Korte oneffenheden voelbaar

- Tildrempel bagageruimte

- Achteruitzicht binnenspiegel

✗✓Plus Min
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 >>> Multitest

Zo test Zakenauto
Alle metingen vonden plaats met een voertuig met één persoon.

Het geluidsniveau wordt gemeten op 15 cm afstand van het rechter-

oor van de berijder. Het brandstofverbruik werd gemeten op een tra-

ject van 240 km waarvan 70 procent snelweg. Op de snelweg werd 

een kruissnelheid aangehouden van 120 km/uur.

De actieradius werd berekend aan de hand van het gemeten ver-

bruik en de tankinhoud minus 5 liter.

Audi A3 BMW 116d Mercedes-Benz Volvo V40

 2.0 TDI Business A 180 CDI D2 Summum

 Ambition  BlueEffi ciency 

   Ambition 

Motor 4 cil. turbodieselmotor 4 cil. turbodieselmotor 4 cil. turbodieselmotor 4 cil. turbodieselmotor 

Cilinderinhoud (cc) 1968 1995 1461 1560

Max. vermogen (kW/pk) 110/150 85/115 80/109 84/115

Koppel/bij toeren (Nm/tpm) 320/1750-3000 260/1750-2500 260/1750-2000 270/1750-2500

Versnellingsbak 6, handgeschakeld 6, handgeschakeld 6, handgeschakeld 6, handgeschakeld

Wielbasis (cm) 260 269 270 265

LxBxH uitwendig (cm) 428x178x142 432x176x142 429x178x143 437x180x144

Eigen gewicht (kg) 1255 1285 1295 1257

Totaal toelaatbaar gewicht (kg) 1840 1840 1960 1890

Max. aanhangwagengewicht (kg) 1600 1200 1200 1300

Tankinhoud (l) 50 52 50 52

CO2-uitstoot (gr/km) 106 114 98 94

Emissieklasse Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Energielabel B C A A

Bijtellingsklasse (procent) 20% 20% 20% 20%

Prijs vanaf (€)* 32.200,- 30.088,- 32.490,- 31.965,-

Prijs als getest (€)**  48.119,- 36.298,- 36.602,- 37.555,-

Leaseprijs (€)*** 699,- 729,- 775,- 659,-

* Vanaf prijs per 1-10-2012

** Prijs geteste uitvoering van vóór 1-10-2012

*** leaseprijs gebaseerd op 40.000 km/jaar, 48 maanden full operational lease, excl. BTW, excl. brandstof, opgave importeur

Specifi caties

Audi A3 BMW 116d Mercedes-Benz Volvo V40

 2.0 TDI Business A 180 CDI D2 Summum

 Ambition  BlueEffi ciency 

   Ambition 

Acceleratie 0-100 km/h 9,5 11,6 12,5 13,3

Acceleratie 80-120 km/h (4e versn.) 7,8 8,9 9,6 9,8

Tankinhoud (l) 50 52 50 52

Brandstofverbruik (1lt/km) 20,5 21,4 21,5 19,5

Actieradius (km) 923 1006 968 917

Geluid bij 80 km/h (dbA) 62 63 61 61

Geluid bij 120 km/h (dbA) 68 69 68 66

Topsnelheid (km/h, fabrieksopgave) 216 195 190 190

Testresultaten

Conclusie
Vier nagenoeg nieuwe auto’s 
tegelijkertijd testen in mis-
schien wel het drukste zake-
lijke segment. Alleen op deze 
manier zijn de verschillen, de 
voor- en de nadelen goed te 
meten. Een ding is zeker: de 
Audi A3, BMW 1-Serie, Merce-
des-Benz A-klasse en Volvo V40 
ontlopen elkaar niet veel. Qua 
kwaliteit zit alles goed in el-
kaar, alle vier voelen ze aan 
alsof je een klasse groter rijdt. 
Toch zijn er (gelukkig) ook ver-
schillen. De Audi heeft mis-
schien wel het mooiste 
interieur en gebruikt mooie 
materialen. Echter aan de bui-
tenzijde lijkt hij veel op zijn 
voorganger. Wel is de motor 
van de A3 de prettigste van het 
viertal, veel vermogen en een 
gigantische souplesse, maar 
met 150 pk tegenover tussen 
de 109 en 115 bij de andere 
drie testauto’s is dat ook niet 
zo verwonderlijk. Zowel de 
Audi A3 als de Mercedes A-
Klasse zijn in de bediening wat 
lichter, wat niet wegneemt dat 
het gewoon fi jne auto’s zijn om 
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Audi A3 BMW 116d Mercedes-Benz Volvo V40

 2.0 TDI Business A 180 CDI D2 Summum

 Ambition  Blue Effi ciency 

   Ambition 

breedte op ellebooghoogte (cm) 144 143 141 146

afstand stuurwiel/stoelleuning min/max (cm) 43/74 43/73 50/80 45/70

hoogte boven chauffeursstoel 99 99 97 95

hoofdruimte bestuurder (cm) 12 12 15 11

afstand stoel-vloer (cm) 27 26 27 25

afstand vloer-straat (cm) 25 30 30 28

aantal opbergplekken voorin 5 6 7 8

aantal bekerhouders voor/achter 2/2 2/- 2/2 2/2

uitschakelbare passagiersairbag ja  nee optioneel ja

diepte x breedte achterbankzitting (cm) 50 x 124 48 x 135 47 x 125 51 x 125

knieruimte achter bestuurder min/max (cm) 6/30 11/34 9/34 11/37

tilhoogte bagageruimte (cm) 69 69 69 76

LxBxH bagageruimte (cm)  99 x 76 x 54 98 x 80 x 44 105 x 71 x 43 96 x 77 x 48

inhoud bagageruimte (liters) 365 360 341 335

aantal airbags 7 6 7 8*

EuroNCap crashtest (totaal/ % volwassenen) *****/ 95% *****/ 91% *****/n.n.b.**  *****/ 98%

* inclusief voetgangersairbag

** nog niet bekend vlgs. EuroNCAP

Ruimte, comfort en veiligheid

Conclusie
Vier nagenoeg nieuwe auto’s 
tegelijkertijd testen in mis-
schien wel het drukste zake-
lijke segment. Alleen op deze 
manier zijn de verschillen, de 
voor- en de nadelen goed te 
meten. Een ding is zeker: de 
Audi A3, BMW 1-Serie, Merce-
des-Benz A-klasse en Volvo V40 
ontlopen elkaar niet veel. Qua 
kwaliteit zit alles goed in el-
kaar, alle vier voelen ze aan 
alsof je een klasse groter rijdt. 
Toch zijn er (gelukkig) ook ver-
schillen. De Audi heeft mis-
schien wel het mooiste 
interieur en gebruikt mooie 
materialen. Echter aan de bui-
tenzijde lijkt hij veel op zijn 
voorganger. Wel is de motor 
van de A3 de prettigste van het 
viertal, veel vermogen en een 
gigantische souplesse, maar 
met 150 pk tegenover tussen 
de 109 en 115 bij de andere 
drie testauto’s is dat ook niet 
zo verwonderlijk. Zowel de 
Audi A3 als de Mercedes A-
Klasse zijn in de bediening wat 
lichter, wat niet wegneemt dat 
het gewoon fi jne auto’s zijn om 

mee te rijden. Juist die A-
Klasse mist het gevoel van de 
grotere Mercedessen. We den-
ken dat het Duitse merk daar 
bewust voor heeft gekozen. Ze 
willen immers een nieuwe, 
jonge doelgroep aanspreken en 
dat moet met deze A-Klasse 
zeker gaan lukken. De 1-Serie 
heeft wel dat degelijke gevoel 
en BMW heeft veel werk ge-
maakt van de binnenruimte. 
De centrale bedieningsknop 
voor navigatie en andere func-
ties is een van de beste syste-
men in zijn klasse. Jammer dat 
de diesel wat teveel als diesel 
klinkt. Voor de rest is de BMW 
1-Serie een fi jne stuur- en reis-
auto. De Volvo V40 zit daar een 
beetje tussenin. Een sportief 
uiterlijk, een beschaafd interi-
eur en toch plaats voor bijna 
vijf personen. Hij laat wat ste-
ken liggen op het gebied van 
de demping, maar is verder ge-
maakt voor veel plezierige en 
comfortabele kilometers tegen 
een respectabel bedrag. 
Er zijn er genoeg zakelijke rij-
ders die op basis van een be-

paalde emotie een leaseauto 
kiezen. Nu kunnen ze bij alle 
luxe merken kiezen uit een 
kleinere zakenauto, die het-
zelfde comfort en kwaliteitser-
varing biedt als een groter 
model. En vooral tegenover la-
gere kilometerkosten. De drie 
Duitsers zijn op het gebied van 
wegligging en interieurafwer-
king soms net wat beter dan 
de Volvo. Kijken we naar de ba-
sisprijzen van de geteste au-
to’s, dan ontlopen deze elkaar 
ook niet veel. De prijzen lopen 
ineens hard op, wanneer je de 
Audi, BMW en Mercedes-Benz 
ook wil voorzien van lederen 
bekleding, adaptieve cruise 
control, xenon verlichting, uit-
gebreide navigatie en andere 
prettige accessoires. Duidelijk 
is dan dat de Volvo V40 qua op-
ties, luxe en veiligheid de 
meeste waar biedt voor zijn 
geld. Ook qua leaseprijs scoort 
de Volvo het beste. Omdat het 
fi nanciële plaatje in de zake-
lijke wereld steeds belangrijker 
wordt, kiezen we daarom de 
nieuwe Volvo V40 als winnaar 

van deze multitest. Een nipte 
overwinning, dat wel, want ook 
de Audi A3, de BMW 1-Serie en 
de Mercedes-Benz A-Klasse 
zijn prima auto’s waarin je als 
zakenman of zakenvrouw ge-
zien kunt worden. 

Audi A3 1.4 TFSI

Voor onze multitest waren 

niet alle auto’s op het juiste 

tijdstip beschikbaar. Daarom 

is gebruik gemaakt van een 

Audi A3 1.4 TFSI Ambition 

voor de fotoshoot. De testme-

tingen (verbruik, acceleratie, 

geluid) zijn echter op een later 

tijdstip uitgevoerd met de A3 

2.0 TDI in Ambition uitvoering. 
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Nieuw zakelijk ritregistratiesysteem van TrackJack Europe

‘Keurmerk RRS op komst’
Van ritregistratiesystemen (RRS) zijn meerdere 

aanbieders actief op de Nederlandse markt. Deze 

systemen zijn er in diverse variaties en al of niet 

met verschillende soorten abonnementen. Het be-

drijf TrackJack Europe uit Bergschenhoek introdu-

ceerde op 1 november 2012 TrackJack Professional, 

een speciaal voor de zakelijke markt ontwikkeld 

ritregistratiesysteem, dat voldoet aan het door de 

Belastingdienst ingestelde RRS Normenkader. Om 

dit Normenkader vorm te geven, neemt TrackJack 

Europe deel aan de Klankbordgroep van de Belas-

tingdienst.

Het was goed nieuws begin ok-
tober, tijdens de persconferen-
tie over het deelakkoord 
begroting 2013. De plannen 

voor de regeling ‘auto van de 
zaak’ en ‘forensentax’ werden 
teruggedraaid. Vanaf 1 januari 
2013 zou ook het woon-werk-

verkeer onder privé gebruik 
gaan vallen en moest er bijtel-
ling betaald gaan worden. “Ge-
lukkig is dat nu van tafel. Het 
eerlijkste is natuurlijk dat er 
straks een gestaffelde bijtelling 
komt.” Aan het woord is Wendy 
Hofman, Manager Marketing & 
Sales, van Trackjack Europe. 
“TrackJack zit in de werkgroep 
die regelmatig overleg voert 
over de eisen van ritregistratie-
systemen en dus ook over de 
gestaffelde bijtelling zoals die 
straks wellicht voor bestelau-
to’s gaat gelden. Daarbij is het 
wel van groot belang dat er 
vertrouwen is tussen de Belas-
tingdienst en de aanbieders 
van ritregistratiesystemen. De 
systemen moeten dusdanig in 
elkaar zitten dat er geen fraude 
gepleegd kan worden.”

Keurmerk
De belastingdienst heeft 
daarom het RRS (Ritregistratie-
systemen) Normenkader opge-

steld. Hierin staan alle eisen 
die aan de betreffende leveran-
ciers en fabrikanten van deze 
systemen worden gesteld. Zo 
moeten alle relevante kenmer-
ken van een rit geregistreerd 
worden, moet de integriteit 
van de registratie kloppen, 
moeten de registraties be-
waard worden, moet de rap-
portage betrouwbaar zijn en 
een controle mogelijk maken. 
Hofman: “Er wordt gewerkt 
aan een keurmerk. Dit is voor 
leveranciers maar ook voor ge-
bruikers van groot belang. Het 
gaat er de Belastingdienst 
vooral om dat niet elke fabri-
kant de gegevens op zijn eigen 
manier gaat weergeven. Om 
een horizontaal toezicht te 
verkleinen, willen ze ritregi-
stratiesystemen die voldoen 
aan bepaalde eisen, vandaar 
het keurmerk.”
Op 1 november werd TrackJack 
Professional geïntroduceerd, 
een ritregistratiesysteem spe-
ciaal bedoeld voor de zakelijke 
markt en dat voldoet aan de 
nieuwe eisen van de Belasting-
dienst RRS Normenkader 2012. 
Hofman geeft een korte de-
monstratie op haar laptop. We 
zien dat via een ‘A La Carte-
module’ de diverse functionali-
teiten geselecteerd kunnen 
worden. “De gebruiker of wa-
genparkbeheerder kan zelf kie-
zen voor wel of geen 
ritregistratie, start- en stoplo-
caties, kilometerteller, track & 
trace functie (ook weer instel-
len qua interval), locaties, 
urenteller en opslag van de ge-
gevens. Als extra kunnen er 
nog bepaalde alarmmeldingen 
aan gekoppeld worden zoals 
snelheidsmeldingen, sabotage 
en diefstal. Bovendien, stel dat 

de accu bijna leeg is, komt er 
een melding via een e-mail of 
een sms naar de gebruiker. 
Het systeem kan volledig 
naar eigen wens worden inge-
steld.”

TrackJack Professional TrackJack Professional 
is een speciaal voor is een speciaal voor 
de zakelijke markt de zakelijke markt 

 >
>>
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de zakelijke markt de zakelijke markt 
ontwikkeld ontwikkeld 
ritregistratiesysteem ritregistratiesysteem 
dat altijd on-line dat altijd on-line 
werktwerkt
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Nieuw zakelijk ritregistratiesysteem van TrackJack Europe

‘Keurmerk RRS op komst’

de accu bijna leeg is, komt er 
een melding via een e-mail of 
een sms naar de gebruiker. 
Het systeem kan volledig 
naar eigen wens worden inge-
steld.”

Online
We zien meteen een bijko-
mend voordeel van het Track-
Jack systeem. Alles gebeurt, na 
installatie van het systeem, 
online. “Om TrackJack Profes-
sional in gebruik te nemen, 
hoeft er geen speciale software 
te worden geïnstalleerd,” legt 
Hofman uit. “Het portal werkt 
volledig online, waardoor er 
vanaf elke locatie kan worden 
ingelogd. Een voordeel hiervan 
is dat dit ook op een smart-
phone is te zien via de Track-
Jack app. Daarnaast is de 
exportfunctie van groot belang. 
De gegevens worden naar een 
Excel- of PDF bestand geëxpor-
teerd, in een dusdanige vorm 
dat dit acceptabel is voor de 
Belastingdienst.”
Voor het overzicht van waar 
welke voertuigen zich bevin-
den, maakt TrackJack gebruik 

van Google Maps. Dit is moge-
lijk omdat het ritregistratiesy-
steem op basis van 
GPS-coördinaten werkt. Voor-
waarde is dat de TrackJack in 
het interieur (achter het dash-
board) moet worden inge-
bouwd. Alle gereden routes 
zijn te zien in een history fi le, 
de klant kan van te voren kie-
zen tot hoever terug in tijd 
deze fi le gaat. Ook kunnen de 
routes geanimeerd worden en 
kan zelfs, dankzij Google 
streetview, gekeken worden 
waar de werknemer is geweest. 
Voor verzending van de gege-
vens van de TrackJack naar de 
server wordt gebruik gemaakt 
van een ‘roaming’ SIM kaart, 

waardoor er standaard, zonder 
meerprijs, door heel Europa 
dekking is. Deze kaart werkt 
ook als de meer gebruikelijke 
providers door een storing uit 
de lucht zijn.
Hofman tot slot: “Eind 2012 in-
troduceert TrackJack Europe 
een functionaliteit waarbij de 
wagenparkbeheerder/gebrui-
ker op het online portal het 
verbruik van het voertuig kan 
inzien en hier op kan anticipe-
ren. Zo wordt er direct weerge-
geven welke berijder zuinig 
rijdt en welke niet, waardoor er 
effi ciënt kan worden omge-
gaan met het wagenpark.”

Paul Quaedvlieg
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Bij TrackJack kan Bij TrackJack kan Bij TrackJack kan 
ook op Google ook op Google ook op Google 
Streetview niveau Streetview niveau Streetview niveau 
gekeken wordengekeken wordengekeken worden

TrackJack Europe
TrackJack Europe in Berg-

schenhoek levert track & trace 

oplossingen met een stan-

daard dekking door heel Eu-

ropa. Het bedrijf is een 100% 

Nederlandse onderneming die 

zowel de hard- als software in 

Nederland heeft ontwikkeld. 

Doordat het bedrijf betaalbare 

systemen aanbiedt zonder 

abonnementskosten wordt de 

toepasbaarheid van de syste-

men vergroot. Zo zijn er in-

middels systemen geleverd 

aan diverse leasemaatschap-

pijen, verhuurbedrijven, loon-

bedrijven, bezorg- en 

koeriersbedrijven, uitzendbu-

reaus en andere bedrijven met 

mobiele medewerkers. Bijzon-

der is ook dat TrackJack soft-

ware aanbiedt met een 

Whitelabel. Onlangs is een 

eerste kantoor in Duitsland 

geopend en heeft het bedrijf 

de ambitie om binnen Europa 

verder te groeien.

 >>> IC
T

Branchevereniging
De BVLR (Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen) is 

een branchevereniging die Nederlandse ondernemingen en berijders 

van een ‘auto van de zaak ’ informeert over automatische ritregistra-

tie en gedifferentieerde kilometerheffi ng. Het gaat hierbij om auto-

matische rit- en kilometerregistratie, dataverwerking met behoud 

van authenticiteit van de data, en de levering en support van de 

daarbij behorende hardware. De BVLR, waar TrackJack Europe ook lid 

van is, streeft naar kennisverzameling- en verspreiding, voorlichting 

en draagvlakversterking voor een verantwoorde ritregistratie.

Wendy Hofman: Wendy Hofman: 
“Het keurmerk is “Het keurmerk is 
voor leveranciers, voor leveranciers, 
maar ook voor maar ook voor 
gebruikers van gebruikers van 
groot belang”groot belang”
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XXImo regelt per individu de mobiliteit

‘Kosten mobiliteit real-time inzichtelijk’
De zakelijke mobiliteit verandert. Veel bedrijven 

hebben het over de nieuwe mobiliteit en nieuwe 

initiatieven worden geboren. Belangrijke thema’s 

als fl exibiliteit, mobiliteitsbudget, zelf keuzes 

maken en kostenbesparing voeren de boventoon. 

Mobiliteitskaarten spelen daarbij een grote rol. 

Een nieuwe speler op de markt voor mobiliteits-

kaarten is XXImo. Zakenauto reed een dagje mee 

met CEO Patrick Bunnik en zag het gebruikersge-

mak van de mobiliteitsoplossing in de praktijk.

Een zonnige nazomerochtend 
in september, Zakenauto heeft 
een afspraak met Patrick Bun-
nik bij wegrestaurant ‘De Lucht 

West’ aan de A2. Bunnik is CEO 
van XXImo. “Dan kunt u het 
gebruik van XXImo meteen in 
de praktijk zien,” luidt de bood-

schap aan de telefoon. XXImo 
is een nieuwe mobiliteitsoplos-
sing voor de zakelijke reiziger. 
De kaart op creditcardformaat 
maakt het mogelijk om al het 
zakelijke verkeer te plannen, 
administreren en te betalen. 
Het is de eerste mobiliteits-
kaart waarmee zakelijk reizen 
wordt betaald op basis van een 
vooraf ingesteld ‘reismenu’.
Eenmaal aangekomen bij De 
Lucht West, treffen we Bunnik 
bij het tankstation. Allereerst 
toont hij de XXImo mobiele 
website op zijn iPhone. “Een 
XXImo gebruiker heeft via de 
app meteen inzicht in zijn 
saldo voor die week. Dat saldo 
heeft zijn werkgever ingesteld. 
Meteen is te zien hoeveel de 
werknemer nog mag tanken, 
parkeren en gebruik maken 
van horeca, het OV of taxi.” 
Daarmee duidt Bunnik al met-

een op het verschil met de be-
staande tankpassen. “Met deze 
kaart kan veel meer en de kos-
ten zijn real-time inzichtelijk, 
zowel voor de werknemer als 
de werkgever.” Een smart-
phone is hierbij dus wel een 
must. “Ja, dat klopt, “ beaamt 
Bunnik. “Maar onze mobiele 
website is platformonafhanke-
lijk. Dus of je nu een iPhone, 
een Samsung of een HTC hebt, 
maakt niet uit. De software 
herkent het toestel en past het 
zichtbare scherm aan, zodat 
het altijd past.”

Autorisatie per individu
Bunnik tankt enkele liters die-
sel en gaat afrekenen. Hij 
neemt nog een fl esje bronwater 
uit het rek. “Hiermee wil ik 
laten zien dat XXImo alleen 
datgene toestaat, dat de werk-
gever heeft ingesteld.” De kas-
sière scant het bronwater en 
Bunnik typt zijn pincode in van 
de XXImo pas. Er verschijnt een 
melding: ‘gesplitste betaling’. 
“Dat was te verwachten,” legt 
Bunnik uit, “Ik ben niet geauto-
riseerd voor het kopen van an-
dere zaken dan brandstof bij 
het tanken. Hierin wijken wij 
dan ook af van een reguliere 
creditcard, waarmee vaak bijna 
onbeperkt ook andere zaken 
betaald kunnen worden.” En 
dat Visa logo dan? Bunnik: “Wij 
maken gebruik van het Visa 
netwerk. Visa is een van de 
meest geaccepteerde kaarten. 
In Nederland kun je bij circa 
90.000 betaalpunten terecht. En, 
indien geautoriseerd, kun je ge-
woon je zakenlunch of kop kof-
fi e betalen.” Bij het afrekenen 
van het tanken moet trouwens 
ook de kilometerstand ingevuld 
worden. 

Met de XXImo-kaart kan veel, 
maar niet alles. “Contact geld 
opnemen is niet mogelijk,” legt 
Bunnik uit. “Net zo min als on-
line aankopen. Een aankoop 
via internet werkt niet met de 
kaart. De XXImo kaart is alleen 
geschikt voor zakelijk gebruik.”

Parkeergemak
Een van de andere handige 
functies van de XXImo-kaart is 
het betaalgemak bij parkeren. 
Daartoe rijdt Bunnik naar de 
P+R parkeerplaats van Den 
Bosch centraal station. Bij de 
slagboom demonstreert hij 
eerst met een XXImo-kaart, 
waarvan het gebruiker niet is 
toegestaan om te parkeren op 
kosten van de baas. ‘Systeem-
fout’ komt er op de display van 
de slagboomautomaat te staan. 
Daarna probeert Bunnik het 
met de kaart waarop het par-
keren wel is aangevinkt en 
gaat de slagboom open. “We 
werken samen met de Q-Park 
parkeerplaatsen,” legt Bunnik 
uit. “Maar daarnaast kan 
overal, waar Visa geaccepteerd 
wordt, ook geparkeerd wor-
den.” We rijden de parkeer-

Patrick Bunnik, Patrick Bunnik, 
CEO van XXImo, CEO van XXImo, 
toont het real-toont het real-
time inzicht in de time inzicht in de 
mobiliteitskosten mobiliteitskosten 
via zijn via zijn 
smartphonesmartphone
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XXImo regelt per individu de mobiliteit

‘Kosten mobiliteit real-time inzichtelijk’
een op het verschil met de be-
staande tankpassen. “Met deze 
kaart kan veel meer en de kos-
ten zijn real-time inzichtelijk, 
zowel voor de werknemer als 
de werkgever.” Een smart-
phone is hierbij dus wel een 
must. “Ja, dat klopt, “ beaamt 
Bunnik. “Maar onze mobiele 
website is platformonafhanke-
lijk. Dus of je nu een iPhone, 
een Samsung of een HTC hebt, 
maakt niet uit. De software 
herkent het toestel en past het 
zichtbare scherm aan, zodat 
het altijd past.”

Autorisatie per individu
Bunnik tankt enkele liters die-
sel en gaat afrekenen. Hij 
neemt nog een fl esje bronwater 
uit het rek. “Hiermee wil ik 
laten zien dat XXImo alleen 
datgene toestaat, dat de werk-
gever heeft ingesteld.” De kas-
sière scant het bronwater en 
Bunnik typt zijn pincode in van 
de XXImo pas. Er verschijnt een 
melding: ‘gesplitste betaling’. 
“Dat was te verwachten,” legt 
Bunnik uit, “Ik ben niet geauto-
riseerd voor het kopen van an-
dere zaken dan brandstof bij 
het tanken. Hierin wijken wij 
dan ook af van een reguliere 
creditcard, waarmee vaak bijna 
onbeperkt ook andere zaken 
betaald kunnen worden.” En 
dat Visa logo dan? Bunnik: “Wij 
maken gebruik van het Visa 
netwerk. Visa is een van de 
meest geaccepteerde kaarten. 
In Nederland kun je bij circa 
90.000 betaalpunten terecht. En, 
indien geautoriseerd, kun je ge-
woon je zakenlunch of kop kof-
fi e betalen.” Bij het afrekenen 
van het tanken moet trouwens 
ook de kilometerstand ingevuld 
worden. 

Met de XXImo-kaart kan veel, 
maar niet alles. “Contact geld 
opnemen is niet mogelijk,” legt 
Bunnik uit. “Net zo min als on-
line aankopen. Een aankoop 
via internet werkt niet met de 
kaart. De XXImo kaart is alleen 
geschikt voor zakelijk gebruik.”

Parkeergemak
Een van de andere handige 
functies van de XXImo-kaart is 
het betaalgemak bij parkeren. 
Daartoe rijdt Bunnik naar de 
P+R parkeerplaats van Den 
Bosch centraal station. Bij de 
slagboom demonstreert hij 
eerst met een XXImo-kaart, 
waarvan het gebruiker niet is 
toegestaan om te parkeren op 
kosten van de baas. ‘Systeem-
fout’ komt er op de display van 
de slagboomautomaat te staan. 
Daarna probeert Bunnik het 
met de kaart waarop het par-
keren wel is aangevinkt en 
gaat de slagboom open. “We 
werken samen met de Q-Park 
parkeerplaatsen,” legt Bunnik 
uit. “Maar daarnaast kan 
overal, waar Visa geaccepteerd 
wordt, ook geparkeerd wor-
den.” We rijden de parkeer-

plaats af en rijden door de 
binnenstad van Den Bosch ver-
der. In een straat met centrale 
parkeerzuil zoekt Bunnik een 
lege parkeerplaats op. In plaats 
van naar de parkeerzuil te 
lopen, pakt hij zijn iPhone en 
klikt op de parkeer-app. “Nu 
gaan we mobiel parkeren. De 
GPS-coördinaten van mijn tele-
foon herkennen waar ik de 
auto parkeer. Het kenteken van 
mijn auto staat al in de app. 
Het enige wat ik nu moet doen 
is op start drukken en de digi-
tale parkeermeter begint te 
lopen. Er wordt per minuut af-
gerekend. Daarbij moet de 
kaartgebruiker wel de parkeer-
meter stoppen als hij wegrijdt.” 
En bromsnor dan? Bunnik 
lacht. “De moderne bromsnor 
heeft een apparaat waarmee 
hij kentekens kan controleren. 
Hij ziet dan meteen dat ik be-
taald heb. We werken hiermee 
samen met het bedrijf Parkmo-
bile.” Bunnik laat een kaartje 
zien van Parkmobile met een 
uniek nummer. “Dit plaats ik 
achter de voorruit in gemeen-
tes waar er nog niet op kente-
ken gecontroleerd kan worden. 

Nog niet elke gemeente in Ne-
derland is hierop voorbereid.” 

Btw-terugvordering
Op kantoor laat Bunnik zien dat 
ook andere vormen van reizen 
simpel te regelen zijn. Via inter-
net zijn taxi’s te reserveren, 
vliegreizen, hotels en internati-
onale treintickets te boeken. 
Ook is er een koppeling met 
een speciale OV-chipkaart. “Het 
belangrijkste van XXImo is wel 
dat alle reiskosten inzichtelijk 
worden. Alle tankbeurten, kilo-
meters, OV-reizen en taxiritjes 
worden per maand overzichte-
lijk op een factuur geplaatst. De 
btw voor deze transactie op 
deze factuur is 100% aftrekbaar. 
Dus ook alle btw op parkeer-
kosten, die normaal niet zicht-
baar en dus ook niet terug te 
vorderen waren. De verza-
melfactuur van XXImo voldoet 
zelfs aan de factureringseisen 
voor de Nederlandse omzetbe-
lasting, hetgeen een hoop ad-
ministratieve rompslomp 
wegneemt.”
Bij de ontwikkeling van XXImo, 
die ongeveer twee jaar duurde, 
kreeg het bedrijf ondersteuning 

van onder meer Athlon Car 
Lease. Leasemaatschappijen 
willen een grote rol gaan spelen 
in de verbreding van de mobili-
teit. Volgens Martinus Mein-
dertsma, manager Business 
Innovation & Execution van 
Athlon Car Lease speelt XXImo 
in op de ‘total cost of mobility’. 
“Er zijn genoeg klanten die om 
meer dan alleen een tankpas 
vragen. Er is behoefte om ge-
makkelijk en snel de mobiliteit 
van medewerkers in te vullen. 
Bovendien zijn er geen verbor-
gen kosten meer en behoort 
het parkeren met declaraties 
tot het verleden.” Volgens Mein-
dertsma spelen bepaalde 
trends een grote rol voor de 
toekomst van XXImo. “Denk 
hierbij aan de nieuwe generatie 
jonge mensen die opgroeit met 
de smartphone, maar ook aan 
de verschuiving van bezit naar 
gebruik. Zaken als car-sharing 
of het opladen van een elektri-
sche auto kan straks ook met 
de XXImo-kaart gebeuren. Wat 
dat betreft is XXImo voorbereid 
op de nieuwe mobiliteit.”

Paul Quaedvlieg
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Wat kost het?
Het verdienmodel van XXImo bestaat uit een maandelijks abonne-

ment per kaart. Het basisabonnement kost €2,67. Daarbij is tanken 

en garageparkeren in Nederland inbegrepen. Tanken in Duitsland en 

België kost €0,50 meer, tanken in heel Europa kost €1,00 extra. Voor 

mobiel parkeren wordt €2,00 afgerekend en de OV-functie kost €1,00 

extra. De internationaal reizen functie kost €1,50 extra en voor CO2-

compensatie wordt €2,50 per maand berekend. Het abonnement is 

per maand ook fl exibel in te richten. Moet een medewerker twee 

weken lang naar een beurs in München of maakt hij tijdelijk veel ge-

bruik van het OV, dan is het handig om bepaalde functionaliteiten 

aan te vinken of 

uit te vinken. 

Voor grote be-

drijven, waarbij 

veel XXImo 

kaarten worden 

afgenomen, kan 

een speciaal op 

maat gemaakt 

tarief gehan-

teerd worden.

 >>> M
obiliteit

XXImo maakt gebruik van het Visa-netwerk hetgeen op 
veel plaatsen geaccepteerd wordt
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Effi ciënte offroader
De derde generatie M-Klasse 
van Mercedes-Benz is een to-
taal andere auto dan de eerste 
twee versies. Vooral op het ge-
bied van effi ciency claimt 
Mercedes-Benz dat de moto-
ren 25% zuiniger zijn dan de 
voorgangers. Ook bijzonder is 
dat er voor het eerst een vier-
cilinder motor beschikbaar is. 
Deze dieselmotor met een in-

houd van 2.143 cm3 heeft een 
vermogen van 150 kW (204 
pk), maar een indrukwekkend 
koppel van 500 Nm. Is dat ge-
noeg voor een auto met een 
eigen massa van 2150 kg? Ja-
zeker, gedurende de testperi-
ode kwamen we geen enkele 
keer vermogen tekort. Deze 
ML mag een geremde aanhan-
ger trekken van 2950 kg, de 

sterkere versies gaan tot 3500 
kg. Gemiddeld kwamen wij uit 
op een verbruik van 1 liter die-
sel op elke 12,5 km. Hierbij is 
veel snelweg gereden op ho-
gere snelheden. Mercedes-
Benz zelf spreekt over een 
verbruik van 1 op 16 km. Een 
reel verbruik lijkt daartus-
senin te zitten, 1 op 14 moet 
haalbaar zijn als de rechter-

voet onder controle wordt ge-
houden. Voor een auto van dit 
formaat en deze afmetingen 
geen slecht resultaat. Middels 
Ad-Blue toevoeging voldoet 
deze ML al aan de Euro 6 
emissienorm voor 2014. Qua 
binnenruimte scoort de M-
Klasse goed: er is voldoende 
ruimte voor vijf volwassenen. 
Standaard beschikken alle ML-
modellen over de 4Matic vier-
wielaandrijving en de 
automatische transmissie 
7G-Tronic Plus. Als optie is het 
On&Offroad pakket leverbaar, 
waarbij de bestuurder voor 
alle extreme omstandigheden 
de meeste optimale keuze kan 
maken, zoals bijvoorbeeld 
winter, offroad, sport of het 
trekken van een aanhanger. 
Het interieur ademt de be-
kende sfeer die herkenbaar is 
als Mercedes-Benz, degelijk-
heid in een luxe verpakking. 
Deze ML 250 BlueTEC 4 Matic 
is leverbaar vanaf € 71.560,-

Mercedes-Benz 
plaatst voor het 
eerst een vier-
cilinder motor in 
de M-Klasse

 >>> Rij-impressie

Groter gegroeid
Onlangs kon Zakenauto ken-
nismaken met de nieuwe 
Hyundai i30 wagon. Het be-
langrijkste bij de wagon (sta-
tioncar) is de achterkant. Ten 
opzichte van zijn voorganger 
is de nieuwe i30 wagon 10 cm 
langer en daarmee is de 
nieuwe wagon een van de 

ruimste in zijn klasse. De ba-
gageruimte heeft een inhoud 
van 528 l en met neergeklapte 
achterbank wordt dat 1.642 l. 
Rijden doet de i30 wagon 
prima. De auto is mooi stil, de 
dieselmotor is slechts op de 
achtergrond te horen. De weg-
ligging is eveneens goed voor 

elkaar en redelijk comfortabel. 
Het dashboard en de diverse 
knoppen zijn goed bereikbaar 
en duidelijk te bedienen. Ook 
de achterbank is ruim voor 
zijn klasse. Een pluspunt is de 
lage tildrempel van de wagon. 
De Business Edition heeft 
standaard touchscreen navi-

gatie met achteruitrijcamera, 
parkeersensoren voor- en ach-
ter, 15” lichtmetaal en climate 
control. De wagon-versie 
wordt in Nederland geleverd 
met dezelfde motoren en 
transmissies als de vijf deurs 
hatchback: een 135 pk sterke 
1.6 GDI, direct ingespoten ben-
zinemotor en een 1.6 common 
rail dieselmotor met 128 pk. 
Beide motoren hebben groene 
labels (benzine: A-label, diesel 
B-label) en vallen onder de 
20% bijtelling voor de zake-
lijke rijder. De goedkoopste i30 
wagon is er vanaf € 19.795,-. 
Voor de zakelijke rijder zijn 
met name de Business 
Editions interessant, de ben-
zine uitvoering hiervan kost 
€ 22.795,-, de dieselversie 
€ 25.795,-. 

De Hyundai i30 De Hyundai i30 
wagon is wagon is 
gegroeid t.o.v. gegroeid t.o.v. 
zijn voorgangerzijn voorganger
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OF JE NU OP GEVOEL OF MET VERSTAND KIEST 
DE CITROËN DS-LIJN BUSINESS UITVOERING

CITROËN DS3

CITROËN DS4

CITROËN DS5

Gem. verbr.: 3,4 - 7,7 l/100 km; 13,0 - 29,4 km/l; CO2: 87 - 178 g/km. Prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. 
Afgebeelden modellen kunnen afwijken van het standaardmodel. Prijs-, model- en fiscale wijzigingen voorbehouden.

CITROËN DS3 BUSINESS 
Vanaf € 17.090

+ eMyWay navigatiesysteem met Bluetooth®

+ Automatische airconditioning
+ Parkeersensoren achter met grafi sche weergave
+ Elektrisch inklapbare en verwarme buitenspiegels
+ Regen- en lichtsensoren

CITROËN DS4 BUSINESS 
Vanaf € 25.640

+ eMyWay navigatiesysteem met Bluetooth®

+ Parkeersensoren vóór en achter met grafi sche weergave
+ Dodehoekdetectiesysteem
+ Halfl ederen bekleding      

V.A. 20% BIJTELLING

CITROËN DS5 BUSINESS 
Vanaf € 33.580

+ eMyWay navigatiesysteem met Bluetooth®

+ Parkeersensoren vóór en achter met grafi sche weergave
+ Achteruitrijcamera 
+ 17” lichtmetalen wielen ‘Houston’
+ Head Up Display (Business Executive-uitvoering)

V.A. 14% BIJTELLING

www.citroen.nl
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Nieuw aandachtspunt voor wagenparkbeheerders

TPMS wordt verplicht
Bandenspannings bewakingssystemen (TPMS) 

worden verplicht en zullen ertoe leiden dat de 

bandenspanning altijd een punt van aandacht 

moet zijn. De branche zorgt voor extra opleidings-

programma’s die ertoe moeten leiden dat banden-

wissels en de montage van TPMS systemen 

probleemloos zullen verlopen. De aanstaande, Eu-

ropees geregelde TPMS-verplichting betekent dus 

dat wagenparkbeheerders een aandachtspunt 

erbij krijgen, maar waarmee ze kunnen besparen.

Edwin Brinksma van de ban-
denbelangenvereniging VACO, 
verwacht dat door de aan-
staande verplichting het aantal 
auto’s met directe TPMS-syste-

men fors zal gaan toenemen 
de komende jaren. 
Brinksma voorziet dat banden-
bedrijven meer tijd kwijt zijn 
aan het beantwoorden van 

vragen aan automobilisten, 
maar ook richting de zakelijke 
klanten. “Denk hierbij bijvoor-
beeld aan de leasemaatschap-
pijen. Die moeten vaak vooraf 
akkoord geven voor de werk-
zaamheden die verricht moe-
ten worden. (De)montage en 
controle van de TPMS-senso-
ren wordt straks meer en meer 
een onderdeel van de werk-
zaamheden. Dat is voor veel 
leasemaatschappijen op dit 
moment nog relatief onbe-

kend.” Bandenspecialisten 
moeten volgens Brinksma in-
vesteren in apparatuur om uit 
te lezen en te monteren. Hij 
wijst erop dat de vervanging 
van een TPMS-sensor specia-
listenwerk is. Werk dat de 
VACO-bandenspecialist kan 
doen. Per de Vries van Michelin 
zegt: “Bij toepassing van de 
juiste werkwijze zal de aanwe-
zigheid van TPMS niet veel 
extra tijd kosten. De proble-
men kunnen ontstaan wan-
neer de monteur iets kapot 
maakt en het systeem, na de 
montage van een nieuwe band, 
niet meer functioneert.”

Winterbanden
Er moet extra gelet gaan wor-
den op winterbanden.”De po-
pulariteit van de winterband 
heeft ervoor gezorgd dat steeds 
meer automobilisten een 
tweede set wielen aanschaffen. 
Als de auto is voorzien van 
TPMS-sensoren, dan moet de 
tweede set wielen ook worden 
voorzien van een extra set ven-
tielen met dergelijke sensoren. 
Dat vraagt om een investering 
van enkele tientjes per sensor.”
Per de Vries is het met 
Brinksma eens. “Wil de berij-
der dat zijn TPMS ook blijft 
werken met zijn winterwielen, 
dan zal hij ook moeten kiezen 

voor de montage van een 
TPMS systeem in zijn ‘winter-
wielen’. De werkplaats zal re-
kening moeten houden met 
TPMS, wanneer zij wielen van 
een auto op een andere plaats 
terug monteren dus bij bijvoor-
beeld voor-achter wisselen. In 
dat geval zullen bepaalde soor-
ten systemen opnieuw ingere-
geld dienen te worden.”
Deze gang van zaken leidt 
weer tot een strakkere logis-
tieke planning: “Op het mo-
ment dat een klant zijn 
winterset komt laten monte-
ren, dienen de benodigde sen-
soren klaar te liggen.”
TPMS sensoren moet ook ge-
controleerd worden op de wer-
king. “Een sensor kan door 
corrosie of herhaaldelijk (de)
monteren beschadigd raken. 
Bovendien kan de batterij na 
een jaar of vijf, zes leeg raken.” 

Niet gecompliceerder
De VNA, Vereniging van Neder-
landse Autoleasemaatschap-
pijen, is het niet helemaal met 
Brinksma eens. “Wagenparkbe-
heer wordt niet gecompliceer-
der hierdoor. Bij een passief 
systeem maakt het niet uit of 
de auto zomer- of winterban-

Zelf controleren Zelf controleren 
zou straks niet zou straks niet 
meer hoevenmeer hoeven

Voordelen van TPMS 
Wanneer een nieuwe band keurig op de vereiste spanning is opge-

pompt, verliest deze 0,2 tot 0,6 bar aan spanning in een jaar of er nu 

mee gereden wordt of niet. Wanneer er bij een band sprake is van 

tien procent onderspanning, dan scheelt dat één procent in het 

brandstofverbruik. In de VS kost dit doorgerekend twee miljard gal-

lon aan brandstof, zijnde een kleine acht miljard liter. Het incident 

met Ford en Firestone heeft aangetoond hoe essentieel de banden-

spanning is in het veiligheidsverhaal.
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Nieuw aandachtspunt voor wagenparkbeheerders

TPMS wordt verplicht
voor de montage van een 
TPMS systeem in zijn ‘winter-
wielen’. De werkplaats zal re-
kening moeten houden met 
TPMS, wanneer zij wielen van 
een auto op een andere plaats 
terug monteren dus bij bijvoor-
beeld voor-achter wisselen. In 
dat geval zullen bepaalde soor-
ten systemen opnieuw ingere-
geld dienen te worden.”
Deze gang van zaken leidt 
weer tot een strakkere logis-
tieke planning: “Op het mo-
ment dat een klant zijn 
winterset komt laten monte-
ren, dienen de benodigde sen-
soren klaar te liggen.”
TPMS sensoren moet ook ge-
controleerd worden op de wer-
king. “Een sensor kan door 
corrosie of herhaaldelijk (de)
monteren beschadigd raken. 
Bovendien kan de batterij na 
een jaar of vijf, zes leeg raken.” 

Niet gecompliceerder
De VNA, Vereniging van Neder-
landse Autoleasemaatschap-
pijen, is het niet helemaal met 
Brinksma eens. “Wagenparkbe-
heer wordt niet gecompliceer-
der hierdoor. Bij een passief 
systeem maakt het niet uit of 
de auto zomer- of winterban-

den rijdt. Bij een actief systeem 
zullen de winterbanden ook 
voorzien moeten worden van 
een spanningssensor. Wel is 
het goed om berijders te in-
strueren dat bij een waarschu-
wing van het TPMS, de 
bandenspanning zo snel mo-
gelijk daadwerkelijk moet wor-
den gecontroleerd en 
gecorrigeerd bij een tanksta-
tion. Dit heeft dan positieve ge-
volgen op het brandstofge-
bruik, verkeersveiligheid en de 
CO2 uitstoot’’, zegt directeur 
Renate Hemerik. Ze twijfelt er 
niet aan dat de kosten, die een 
en ander met zich meebrengt, 
worden doorberekend. ”Maar 
dat geldt niet voor alle auto’s. 
Auto’s die nu al zijn uitgerust 
met runfl atbanden hebben dit 
systeem al. Ook andere fabri-
kanten leveren al auto’s met 
TPMS. Nauwkeurig bijhouden 
van de juiste bandenspanning 
betekent overigens weer 
lagere brandstofkosten en een 
iets langere levensduur van de 
banden. Als berijders actief 
reageren op signalen van het 
TPMS, kunnen de voordelen 
zoals langere levensduur en 
lager brandstofverbruik wor-
den gerealiseerd.”

Direct versus indirect
Er zijn directe en indirecte 
TPMS-systemen. Bij het directe 
systeem is er sprake van senso-
ren in de ventielen die de druk 
in de band meten. Dit systeem 
is voor de fabrikant wel wat 
duurder dan de indirecte vari-
ant. De kern van het TPMS 
wordt gevormd door een druk-
sensor, een temperatuursensor, 
bestaande uit een stukje elek-
tronica en een batterij. De ver-
wachting is dat de batterij in de 
toekomst niet meer nodig zal 
zijn. Bij indirecte systemen, die 
we vaak zien in combinatie met 
runfl atbanden, meet een sensor 
buiten de band de afrolomtrek 
van de band. De druk wordt dus 
niet gemeten, maar berekend. 
Omdat er sprake is van minder 
onderdelen en geringere invloe-
den, geldt het indirecte TPMS 
zo mogelijk als nog betrouw-
baarder. 

Assistentiesystemen
De toekomst is het volkomen 
autonome voertuig, waarbij de 
automobilist of bestuurder een 
bedienende rol speelt. In dat 
streven past het TPMS natuur-
lijk prima. Het laat bovendien 
goed zien, waarom sensoren 
moeten ‘inleren’ bij de cen-
trale, elektronische bediening 
van een auto, die tenslotte de 
aanwezige sensor moet her-
kennen. Het TPMS speelt dan 
een rol in de elektronica die 
onder alle omstandigheden 
probeert te voorkomen dat het 
tot een aanrijding komt of nog 
erger. Eer het zo ver is, zal het 
TPMS volledig geaccepteerd en 
ingeburgerd zijn in de banden-
branche. Gezien het feit dat 
Renault het al tien jaar heeft, 
heeft dat dan nog best lang ge-
duurd. 

Tim de Jong
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Renault werkt al Renault werkt al 
jaren met het jaren met het 
systeemsysteem

Historie
De verplichtstelling van bandenspanningsbewakingsystemen is een 

voortvloeisel van een hoog opgelopen confl ict tussen autofabrikant 

Ford en bandenleverancier Firestone. Bij bepaalde types van Ford, die 

waren geleverd op Firestone banden, gebeurden duidelijk meer on-

gelukken. Volgens Ford lag dat aan deze banden. Firestone wist 

zeker dat het deugdelijke producten had geleverd. Toch vielen er 

eind jaren negentig ruim honderd doden in het Amerikaanse ver-

keer, als gevolg van banden waarvan loopvlak en zijwangen van el-

kaar scheurden. Dit zou het gevolg zijn van lang doorrijden bij een te 

lage bandenspanning. Een en ander leidde onder het presidentschap 

van Bill Clinton tot de TREAD Act. Deze wet stelde het monteren van 

TPMS systemen verplicht voor alle lichte voertuigen tot 4,5 ton in de 

VS. De wet werd op 1 september 2007 effectief.
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Opengewerkte meter Opengewerkte meter 
in het ventielin het ventiel
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De nieuwe maatstaf?
In het zakelijke segment zien 
veel mensen de Volkswagen 
Golf als de maatstaf voor het 
C-segment. De auto staat vanaf 
november in de showroom. 
Vrijwel alle modellen (handge-
schakeld en DSG) vallen onder 
de 20% bijtelling. De nieuwe 

Golf is ruimer dan zijn voor-
ganger door de grotere wielba-
sis. Volgens Volkswagen is de 
nieuwe Golf tot wel 23% zuini-
ger door een tot 100 kg lager 
gewicht, een goede stroomlijn 
en de toepassing van BlueMo-
tion Technologies (start/stop-

systeem en regeneratie van 
remenergie). De Golf is stan-
daard uitgerust met Multi Col-
lision Brake. Daarmee remt de 
Golf automatisch af na een 
botsing. Dit beperkt het risico 
op ‘doorschieten’ en een ver-
volgaanrijding. De nieuwe Golf 

is leverbaar vanaf €18.790,- 
(incl. BPM en 21% BTW). Stan-
daard zijn onder meer Climatic 
airconditioning, Radio Compo-
sition Touch (vier luidsprekers), 
5 inch (12,7 cm) touchscreen, 
boordcomputer, Multi Collision 
Brake, ESP, XDS (elektronisch 
sperdifferentieel), zeven air-
bags, elektrisch bediende 
ramen vóór en buitenspiegels 
en centrale deurvergrendeling 
met afstandsbediening. De ba-
sisversie beschikt over een 1.2 
TSI motor met een vermogen 
van 85 pk. Kilometervreters 
hebben nu de keuze uit een 1.6 
TDI met 105 pk en een 2.0 TDI 
met 150 pk. De goedkoopste 
diesel (Trendline 2-deurs) be-
gint bij €24.090,-. Later komt er 
nog een BlueMotion versie uit, 
die nog zuiniger zal zijn (1 op 
31 km volgens Volkswagen) en, 
zoals het er nu uitziet, binnen 
de 14% bijtelling valt. Nog even 
wachten dus?

De nieuwe Golf De nieuwe Golf 
is vooral ruimer is vooral ruimer 
en zuiniger en zuiniger 
gewordengeworden

 >>> In de showroom

Voor snelle beslissers
De Mazda6 is compleet ver-
nieuwd. Er is zowel een sedan 
als een stationcarversie (Sport-
break) beschikbaar. De Mazda6 
Sportbreak is vanaf eind okto-
ber leverbaar in Nederland. 
Daarbij is Nederland dan een 
van de eerste landen waar de 
Mazda6 Sportbreak in de com-

plete TS+ uitvoering met Lease 
Pack, voorzien van de 2.0 liter 
SkyActiv-G benzinemotor met 
107 kW/145 pk, geleverd wordt. 
Het Lease Pack bestaat uit Bi-
xenon koplampen met adap-
tieve bochtenverlichting, 
LED-dagrijverlichting, Lane 
Departure Warning, automa-

tisch dimmend groot licht en 
een geïntegreerd Mazda-navi-
gatiesysteem met TomTom 
software. De nieuwe Mazda6 is 
uitgerust met de Skyactiv 
Technology, die al eerder werd 
gebruikt in de CX5. De carros-
serie van de auto is deels ge-
maakt van staal met ultrahoge 

treksterkte. Hierdoor is de 
Mazda6 zo’n 30% stijver, maar 
toch lichter. Dit leidt volgens 
Mazda tot goede rijeigen-
schappen en een dynamisch 
rijgedrag. De nieuwe Mazda6 
wordt voorzien van een aantal 
geavanceerde veiligheidstech-
nologieën onder de naam ‘i-
Activsense’. Deze helpen de 
bestuurder bij het herkennen 
van gevaren, bij het vermijden 
van aanrijdingen en het ver-
minderen van de ernst van on-
gevallen als een aanrijding 
niet te voorkomen is. De 
Mazda6 Sportbreak TS+ valt 
nog onder de 20% bijtelling, 
kost €31.990,- en is te leasen 
vanaf €575 per maand. Voor 
snelle beslissers dus. Alle an-
dere uitvoeringen en prijzen, 
die beginnen bij €28.990,-, vol-
gen in januari 2013.

De Mazda6 De Mazda6 
Sportbreak met Sportbreak met 
2.0 benzine-2.0 benzine-
motor valt motor valt 
binnen de 20% binnen de 20% 
bijtellingbijtelling
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0% BIJTELLING

0% WEGENBELASTING

0% BPM

100% elektrisch
Drive the future today

Nissan LEAF 

Nissan. Innovation that excites.

• 1 Gratis oplaadpunt thuis
• 1 Gratis oplaadpunt bij het bedrijf

*Vanaf leaseprijs voor Nissan LEAF, 48 maanden/15.000 km per jaar Full Operational Lease via Nissan Business Finance. Incl. verzekering, excl. BTW, brandstof 
en vervangend vervoer. Actietarief is geldig voor leaseorders in de periode van 01/10/2012 t/m 31/12/2012. Vraag uw Nissan dealer naar een offerte op maat. 
Prijs en drukfouten onder voorbehoud.

Overeenkomstig 715/2007.EG. Gecombineerd verbruik Nissan LEAF gamma: 13.7 KWh/100km, CO2 uitstoot: 0 gr/km. Alle wijzigingen en 
drukfouten voorbehouden aan Nissan Nederland.

Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl

lease vanaf 

€ 565,-
/mnd* 

  100% elektrisch

 0% uitstoot

  Online Carwings 
Navigatiesysteem

NISSAN 

LEAF

RET_96723_Leaf retail ad sept-dec lease 215x285_BS.indd   1 15-10-12   16:35



volvocars.nl
Volvo S60 v.a. € 33.155 incl. 21% btw, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage. Leasen v.a. € 589 p.m., excl. 21% btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car Lease: 
0345-68 87 80 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden.
Gem. verbruik: 4,3 - 9,9 l/100 km (23,3 - 10,1 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 114 - 231 g/km.

*   Dit tijdelijke aanbod is geldig t/m 31 december 2012.
** De Volvo S60 met 20% bijtelling is verkrijgbaar v.a. € 35.980. Ook verkrijgbaar als automaat met 20% bijtelling. (Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% btw.)

De Volvo S60 is nu tijdelijk standaard verkrijgbaar met een optiepakket t.w.v. ca. € 4.000. Zijn 
prachtige features nemen u taken uit handen, zodat ú zich kunt focussen op het pure rijden. 
Met het geïntegreerde navigatiesysteem maakt u zich geen zorgen over de route. Parkeren gaat 
moeiteloos dankzij Park Assist en u geniet gewoon van uw eigen smartphonemuziek via Bluetooth 
met audiostreaming. Delegeren geeft u het ultieme rijplezier. In de Volvo S60 draait alles om u. 

• METALLIC LAK

• PARK ASSIST

• GEÏNTEGREERD NAVIGATIESYSTEEM

• HIGH PERFORMANCE MULTIMEDIA

• BLUETOOTH + AUDIOSTREAMING

• USB-AANSLUITING

in de volvo S60 draait alles om u

puur rijden
is delegeren

Nu tijdelijk met zeer uitgebreid optiepakket* € 589 p/m
Lease 
vanaf

€ 33 . 1 55vanaf

**
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