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Fluid Management Systeem
Smeermiddelen zijn een kostbaar goed en vormen bovendien een 
belangrijke omzetgenerator voor garagebedrijven. Het is daarom belangrijk 
dat er efficiënt met smeeroliën binnen de werkplaats wordt omgesprongen. 
Onderzoek toont aan dat er jaarlijks gemiddeld 10% smeerolie niet wordt 
doorberekend. Dit kost al snel vele duizenden euro’s op jaarbasis.   
Met Graco Pulse bieden wij u de oplossing op maat van uw garage. Graco 
Pulse, een technologisch ongeëvenaard, uiterst gebruiksvriendelijk en 
makkelijk te installeren Fluid Management Systeem zorgt ervoor dat elke 
liter smeerolie die wordt verpompt, ook effectief wordt aangerekend!

Meer weten over Graco Pulse?
Neem contact op met onze commerciële binnendienst via het emailadres 
sales@verolub.be of telefonisch op +32 (0)13 46 08 00 . Onze regionale 
account manager geeft u alle details over Graco Pulse Fluid Management 
en legt samen met u de verborgen winsten bloot.  

Uw voordelen

ZEKER DAT U IEDERE DRUPPEL OLIE FACTUREERT?

Belgium & Luxembourg

www.verolub.be

± 10% meer olieomzet
Iedere liter olie wordt automatisch via uw DMS-systeem 
rechtstreeks gekoppeld aan het werkorder. Dit levert u jaarlijks +/- 
10% meer olieomzet op.
Eenvoudige bediening
Live registratie van vloeistoffen waardoor technici meer tijd in de 
onderhoudsstraat besteden en meer klanten bedienen.
Voor vaste en mobiele doseereenheden
Het Pulse Fluid Management systeem wordt gekoppeld aan zowel 
uw bulktank(en) alsook aan uw mobiele pompinstallaties.
DMS-integratie
Integratie mogelijk met de meest gebruikte DMS-systemen, 
waaronder X-Power en Carfac, waardoor belanghebbenden 
binnen het bedrijf snel info vergaren over o.m. planning, voorraad, 
inkoop en prijsstelling en elke liter olie rechtstreeks via uw DMS 
systeem wordt gefactureerd.
Telemetrie inside
Het Graco Pulse Fluid Management systeem houdt toezicht op de 
vloeistofvoorraad waardoor uw klant via telemetrie nooit zonder 
product valt.
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-25% korting t.e.m 15-10-2019
op alle mobiele Graco LD units

Meer info? 
sales@verolub.be of 013/46.08.00
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DE FEDERALE 
REGERINGS ONDER
HANDELAARS 
ZOUDEN TAKEL EN 
BERGINGS BEDRIJVEN 
PRIORITAIRE VOER
TUIGEN MOETEN 
MAKEN IN HET 
KADER VAN HUN 
FAST EN SIABIS+ 
OPDRACHT. ONZE 
MOBILITEIT ZAL 
ER ALLEEN MAAR 
VLOTTER DOOR 
VERLOPEN.”

Maak van takel- en bergings-
voertuigen prioritaire voertuigen
“Verkeersellende op de A12 en de E40 door ongevallen”, “Uitgebrand voertuig op 
buitenring veroorzaakt lange file”, “Twee ongevallen veroorzaken lange files op E17”. 
De krantenkoppen liegen er niet om: ongevallen en pech veroorzaken vaak ellende op de 
autostrades en ringwegen. Ellende waarbij de takel- en bergingsbedrijven alles in het werk 
stellen om de weg zo snel mogelijk vrij te krijgen. 

Om de autostrades in geval van ongeval of pech zo snel mogelijk vrij te maken, zijn de systemen 
FAST (Vlaanderen) en Siabis+ (Wallonië) ontwikkeld waarbij road support diensten binnen 
een afgesproken kader instaan voor signalisatie, takeling en/of berging. Dit goeddraaiende 
systeem heeft evenwel nog marge voor verbetering: zo staan de road support bedrijven vaak 
zelf in de file, worden ze soms niet vergoed voor takel- en bergingsopdrachten die door de 
politie worden gevraagd en is er niet altijd uniformiteit over de provincies heen.

Signalisatie-, takel- en bergingsdiensten zijn nochtans een essentieel onderdeel van de 
keten die ervoor zorgt dat de autosnelwegen zo snel mogelijk zijn ontruimd: samen met 
politie, brandweer en medische interventiediensten zorgen deze diensten er als laatste in 
de keten voor dat de weg uiteindelijk wordt vrijgemaakt. 

Het lijkt ons dan ook niet meer dan billijk dat de regeringsonderhandelaars versneld werk 
maken van een wettelijk kader waarbij takel- en bergingsbedrijven zich prioritair naar de 
plaats van het ongeval kunnen begeven, en prioritair op de plaats van het ongeval kunnen 
werken. De weg zal er sneller en vooral veiliger door vrijgemaakt zijn. 
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Fietspromotie kan beter !

Pieter Van Bastelaere

Public Affairs TRAXIO

 @pvanbastelaere

Bij een dergelijke titel denkt iedereen automatisch aan de fietsinfra-
structuur die moet verbeterd worden. Maar niet enkel daar zou de 
overheid verbeteringen kunnen aanbrengen. 

Dankzij de populariteit van de elektrische fiets en de fiscale aan-
trekkelijkheid van het fietsgebruik voor woon-werkverplaatsingen, 
kiezen steeds meer werknemers voor de fiets als alternatief of aan-
vulling op de auto of het openbaar vervoer.

De fietsvergoeding – (para-)fiscaal vrijgesteld tot 0,24 €/km – zorgt 
er bovendien voor dat de aankoop of leasing van een fiets voor een 
groot gedeelte kan worden terugverdiend. En de snellere speed 
pedelec zorgt ervoor dat de te overbruggen afstanden groter worden 
van gemiddeld 15 km tot 30 km of meer per rit.

Een speed pedelec wordt niet tot 25 km/u, maar tot 45 km/u elek-
trisch ondersteund, waardoor dezelfde afstand sneller en comfor-
tabeler kan afgelegd worden. Hoewel dit type fiets in de wegcode 
grotendeels gelijkgesteld wordt aan een bromfiets, is deze (para-)
fiscaal aanvaard als fiets. Dit betekent dat voor een speed pedelec 
geen extra verzekering vereist is en dat er ook een fietsvergoeding 
kan worden toegepast. De speed pedelec moet echter wel worden 
ingeschreven bij de DIV en moet een nummerplaat dragen. Deze 
nummerplaat is nu net het probleem!

Aangezien de speed pedelec geen extra verzekering vereist en 
gedekt wordt door de BA van de familiale verzekering (voor parti-
culieren) of de exploitatieverzekering (voor bedrijven), voorziet de 
DIV niet in een digitale mogelijkheid om een nummerplaat aan te 
vragen. Het platform webDIV (voor verzekeraars) laat niet toe om 
een nummerplaat voor een speed pedelec aan te vragen en derge-
lijke aanvraag kan bijgevolg enkel schriftelijk of aan een DIV-loket 
gebeuren. Uiteraard zorgt dit voor vertragingen, die momenteel 
tot meer dan 6 weken kunnen oplopen. Bedrijven en leasingmaat-
schappen vragen dringend om een oplossing van dit probleem. 

Ook voor fietshandelaars zijn er problemen. Er bestaat namelijk 
geen specifieke proefrittenplaat voor een speed pedelec en de 
fietshandelaar wordt daarom verplicht om een “SZZ”-plaat aan te 
vragen voor bromfietsen. Hierdoor wordt de handelaar verplicht om 
een aparte verzekering af te sluiten en kan enkel zijn verzekeraar de 
proefrittenplaat via webDIV aanvragen. 

Mochten deze administratieve problemen ook kunnen worden 
opgelost, dan zou de speed pedelec ervoor zorgen dat het fietsge-
bruik voor woon-werkverplaatsingen nog meer zou toenemen.

Digital. Automotive. Performance. www.modix.be

Sell cars faster & 
reduce time to market.
Digital. Automotive. Performance.
Modix is dé pionier in digitale innovatie voor de automotive industrie. Ons platform maakt de verkoop van uw 
voertuigen makkelijk, effi ciënt én meetbaar. Sneller ook, dankzij een extra korte time to market. Zo helpen we u 
om potentiële klanten probleemloos over de streep te trekken en meer voertuigen te verkopen. Dat doen we al 19 
jaar in zo’n 65 landen, en met bijna 17.000 actieve accounts op de teller.

Stel uw voertuigen tentoon in 
uw eigen digitale showroom. 
De Modix voertuigmanager, het hart 
van ons platform, bevat een brede 
waaier aan tools in meerdere talen. 
In een handomdraai selecteert u uw 
voertuigen met alle bijbehorende 
voertuigspecifi caties. Eén klik extra en 
u publiceert uw stock op alle portalen, 
uw eigen website en sociale media 
— klaar voor hun nieuwe eigenaar. 
De Single Sign-On met éénmalige 
login geeft u meteen toegang tot uw 
dashboard en alle add-ons. 

Kies voor een mobile fi rst-aanpak.
De data uit de voertuigmanager wordt 
visueel weergegeven op performante 
websites, gebouwd met de nieuwste 
features en technologie. We geloven 
heilig in mobile fi rst. Daarom zetten we 
in op een ultieme gebruikservaring voor 
uw klanten en een design dat uitblinkt 
op mobiele apparaten. 

Professionele fotografi e in één klik. 
Via de Modix App (iOS en Android) 
raadpleegt u uw stock 24/7, gratis. 
De ingebouwde fotomodule in de app 
helpt u uw voertuigen telkens van 
hun mooiste kant te fotograferen. In 
combinatie met de juiste data zorgt u 
zo voor een website in uw huisstijl, met 
interessante inhoud en een stock die 
altijd up to date is.

Surf naar modix.be of bel ons op 03/ 280 11 80 en ontdek wat een slimme 
online aanpak doet voor uwverkoop.

Zet uw voertuigen extra in de kijker
Een visueel aantrekkelijke en 
gebruiksvriendelijke website en stock 
zijn natuurlijk maar het begin. Modix 
geeft u de juiste marketingtools in 
handen om meer sales en leads te 
genereren.

   SEO zorgt ervoor dat u 
altijd bovenaan verschijnt in 
zoekmachines. 

   Met de Modix AdBox adverteert 
u uw actuele stock via Google 
ads, die gekoppeld is via de 
voertuigmanager. We garanderen u 
de hoogst mogelijke positie én de 
laagste CPC (cost per click).

 AdBox Retargeting maakt 
automatisch banners aan die 
worden getoond aanpotentiële 
klanten die uw website reeds 
bezochten. ls het voertuig dat 
bekeken werd niet meer in 
voorraad? Geen nood, we tonen 
automatisch een alternatief uit uw 
actuele stock.

   Toon advertenties van uw 
voertuigen nu ook op Facebook en 
Instagram.

Meten is weten
Doet uw website het goed? Dankzij 
Modix Analytics meet u makkelijk online 
uw succes. Deze analysetool is 100% 
toegepast op uw bedrijf en toont u waar 
u de website verder kunt optimaliseren 
— en dus ook hoe u uw verkoop doet 
stijgen.
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Auteurs : Serge Istas, Michaël Oosterlinck en Pieter Van Bastelaere 

HILAIRE BAETENS
VOORZITTER TRAXIO 
CARROSSERIEBOUWERS

Geachte lezer,

De Belgische carrosseriebouwers zijn sinds lang vertegenwoordigd 
door TRAXIO-Febelcar en omvatten zowel “bouwers”, “ombouwers” als 

“opbouwers” van auto’s, bedrijfsvoertuigen, opleggers en aanhangwa-
gens. Het gaat o.a. om bakwagens, kippers, mobiele kranen, koelwa-
gens, vuilniswagens, veewagens, autotransporters, kraanwagens, hoog-
tewerkers, citernewagens, marktwagens, zendwagens, ambulances, 
bussen, wagens voor personen met een beperkte mobiliteit, kampeer-
wagens, lijkwagens, ...

De sector is gespecialiseerd in maatwerk en de realisaties worden met 
succes op de hele Europese markt afgezet.

Er wachten ons echter enkele uitdagende tijden waar we heel 
aandachtig de politieke actualiteit zullen moeten volgen. De klimaat- en 
mobiliteitsdoelstellingen hebben nu al een impact op onze sectoren en 
dit zal niet minder worden de komende maanden. De emissienormen 
van zowel auto’s als bedrijfsvoertuigen wijzigen aan een hels tempo 
en vergen de nodige aandacht, zo niet wordt de homologatie of de 
inschrijving onmogelijk.

Onnodig te onderstrepen dat een enorme kennis en expertise nodig is 
om het hoofd te bieden aan al deze wijzigende regels en normen.

De experts van onze federatie zullen daarom blijven onderhandelen 
met regionale en federale overheden om gunstige procedures 
voor homologaties en inschrijvingen te verkrijgen.  De complexe 
staatsstructuur na de zesde staatshervorming maakt dit meer dan ooit 
noodzakelijk. 

 Ook de Brexit mogen we niet uit het oog verliezen. Bij een “no deal” 
Brexit zullen heel wat homologaties uitgereikt in de UK vervallen. 
Als zulke voertuigen, compleet of incompleet, niet tijdig op de markt van 
de Europese Unie belanden, zullen ze beschouwd worden als afkomstig 
uit een derde land.

Zo moet men voor een voertuig waarvan de eerste fase is gedekt door 
een e11-goedkeuring (= UK) en de tweede fase door een goedkeuring 
afgegeven binnen de Unie, kunnen aantonen dat de overdracht 
tussen de fabrikant van de eerste fase en die van de tweede fase heeft 
plaatsgevonden vóór 1 november 2019 (no deal datum).

Europa zelf heeft inmiddels een nieuwe kaderrichtlijn klaar die 
stapsgewijs zal ingevoerd worden. Deze nieuwe richtlijn, als verordening 
verschenen, zal heel wat regels verscherpen voor de constructeurs van 
basisvoertuigen, carrosseriebouwers en technische diensten.

Een goed overleg tussen invoerder, dealer en ombouwer is van cruciaal 
belang om onaangename situaties te vermijden. In geval van twijfel, 
aarzel niet uw federatie te raadplegen.

TRAXIO EN UCM TREKKEN AAN 
HETZELFDE ZEEL
De samenwerking tussen TRAXIO en de Union des Classes 
Moyennes kan beschouwd worden als historisch. Gezamenlijke 
informatiesessies, overleg, uitwisseling van informatie en stand-
punten waren sinds lang de regel tussen de twee federaties. 
Het spreekt dus voor zich dat wij ons politiek memorandum 
voorgesteld hebben aan voorzitter Pierre-Frédéric Nyst en aan 
algemeen secretaris Arnaud Deplae.
Het ligt voor de hand dat we overeenkomen welke boodschap we 
aan de Waalse en Brusselse politici moeten geven, want met één 
stem is de boodschap natuurlijk sterker dan wanneer ze verdeeld 
wordt door de organismen die de bedrijven verdedigen.
Aan beide zijden zijn we bewust van de uitdagingen qua klimaat 
en milieu en zijn we het eens geworden over dossiers met een 
verantwoordelijke visie die toekomstgericht zijn.
De onzekerheid die nog weegt op de vorming van een Waalse 
regering en op de dossiers die deze regering centraal zal plaatsten 
bij haar prioriteiten, kan ons niet verhinderen om aan het werk te 
gaan en te overwegen hoe we de verwachtingen van onze leden 
gaan aankaarten en verdedigen.
In Brussel daarentegen tekent de toekomst zich sneller af en is 
het al tijd om afspraken te maken over het mobiliteitsluik.
Wij verheugen ons dus om zonder verrassing vast te stellen dat 
geen enkele schaduwzone het beeld van onze wederzijdse steun 
komt bekladden, wat onze perspectieven op resultaten bij de 
komende stappen enkel kan verhogen.

VLAAMSE REGERINGSVORMING  
ZOU SNEL KUNNEN GAAN...
Sp.a, Open VLD en CD&V hebben het zwaar moeten bekopen 
tijdens de afgelopen verkiezingen. Het gebrek aan sterke posities 
heeft de drie klassieke partijen sterk afgetakeld. Ook de NVA doet 
het minder goed in vergelijking met de vorige verkiezingen maar 
blijven afgetekend de grootste. Groen daarentegen haalt 16 % 
in de peilingen, maar scoren onder verwachtingen en blijven 
bovendien kleiner dan de sp.a.
Nadat eerder de deadline van 11 juli (de Vlaamse feestdag) 
gemist werd om een Vlaamse regering op de been te brengen, 
is nu 23 september (het afleggen van de Septemberverklaring) 
naar voor geschoven als nieuwe einddatum.  Of die gehaald zal 
worden is afwachten, maar de kans is reëel.  Op het moment 
van schrijven heeft de Zweedse coalitie (NVA, CDV, Open VLD) 
de beste kaarten.
Om de onderhandelingen aan te vatten heeft NVA alvast zijn 
kaarten op tafel gelegd.  De zogenaamde startnota heeft het 
uiteraard ook over mobiliteit.  Zo wil NVA dat het verkeer klimaat-
vriendelijker en vlotter wordt door middel van hogere investerin-
gen in infrastructuurprojecten en duurzame vervoersmiddelen.  
De focus van de investeringen moet liggen op het woon-werk- en 
het woon-schoolverkeer.  Afwachten of de andere partijen zich 
hierin kunnen vinden, en wat de uiteindelijke tekst zal halen.
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1. CO2-fiscaliteit van NEDC- en WLTP-wagens

2. Verplichte preregistratie en inschrijving gebruikte 
ingevoerde voertuigen (uit EU)

3. Inschrijving van voertuigen in een DIV-antenne:  
beter op afspraak!

4. WebPERSO: reservatie van gepersonaliseerde 
kentekenplaten via internet

5. INVOERING e-705 voor ingevoerde voertuigen

TOP 5
traxio.be

• Acerta @AcertaNL – Even naar de tandarts of iets ophalen 
bij het gemeentehuis? Binnenkort mogen arbeiders twee 
uur afwezigheid per maand aanvragen voor dringende 
privézaken. Collega Sarah De Groof geeft een woordje 
uitleg over ‘microafwezigheid’ in @tijd  #VingerAanDePols – 
4:27 AM - 3 Jul 2019

• Mark Pecqueur @Mark_Pecqueur Jul 6  
Lang leve de salariswagen! Hij leveren je de best mogelijke 
luchtkwaliteit. Landen waar de bedrijfswagen populair is 
hebben een veel moderner wagenpark met een veel lagere 
uitstoot. De salariswagen is dus bij uitstek de manier om 
te werken aan een betere luchtkwaliteit.pic.twitter.com/
JjHswvGHRH – 2:26 AM - 6 Jul 2019 

• P. Van Bastelaere @PVANBASTELAERE Jul 24 
Slechts 4 Europese landen waar #CO2 zowel bij aanschaf 
als bezit van een #auto als bij #bedrijfswagens een rol 
speelt in de belasting er van : Nederland, Frankrijk, 
Verenigd Koninkrijk en België. https://twitter.com/ACEA_eu/
status/1153638146200035329 …  
2:05 AM - 24 Jul 2019 

• Guy Crab @TRAXIOGuyCrab – #TRAXIOvelo Geen 
extra verzekering nodig, ook niet voor speed pedelecs! 
Zonder zorgen de fiets op  https://www.standaard.be/cnt/
dmf20190724_04526509?utm_source=standaard&utm_
medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend … via 
@destandaard – 11:31 PM - 29 Jul 2019

• Danny Van Assche @DannyVanAssche Jul 8  
Mobiliteitsprobleem is een van de topuitdagingen 
voor al onze regeringen. Graag een totaalvisie waarin 
rekeningrijden ongetwijfeld een rol zal moeten blijven 
spelen. Hoogdringend om een lange termijn visie te 
ontwikkelen die de knoop eindelijk ontwart. @UNIZOvzw – 
12:02 AM - 8 Jul 2019 

twitter FEED

NIEUWE OFFICIËLE MOBILITEITS RAAD 
VLAANDEREN VAN START
Op 21 juni organiseerde de Vlaamse Mobiliteitsraad een installatievergadering 
voor de nieuwe samenstelling van de organisatie. Het voorzitterschap van de 
Mobiliteitsraad is naar Gentenaar en directeur van North Seaport Gent, Daan 
Schalck, gegaan.  Het voormalige sp.a-kamerlid weet van wanten. Als directeur 
van de Haven van Gent overzag Daan Schalck de fusie met de Zeeland 
Seaports, omgedoopt tot North Sea Port. In minder dan één jaar behaalde 
North Sea Port al zijn streefdoel van 2020. In deze functie trok Schalck de 
kaart van de duurzaamheid met een bio-energiecentrale die warmte levert aan 
de omliggende bedrijven, evenals de assemblagefabriek voor batterijen voor 
elektrische Volvo’s. Hij is dus geen onbekende voor onze sector. 
De strategische adviesraad geeft vorm aan de beleidsvisie door zich te bekom-
meren over de meerjareninvesteringsplannen, voorstellen en ontwerpen op 
Vlaams en internationaal niveau. Door nauwgezet de maatschappelijke trends 
op middellange en lange termijn te analyseren behoudt het orgaan zijn vinger 
aan de pols. TRAXIO was al enkele jaren officieus uitgenodigd en ziet dat 
mandaat nu geofficialiseerd.

... DE FEDERALE REGERINGSVORMING 
DAARENTEGEN
Dat de regeringsonderhandelingen een Gordiaanse knoop zijn, is een under-
statement. De drie grote traditionele partijen hebben het serieus beboet en 
zijn op een historisch dieptepunt beland. Door de grote recul is er voor de 
eerste keer geen meerderheid binnen deze gevestigde waarden. Het lijkt een 
teken van de tijdsgeest te zijn. Op internationaal vlak - hierbij denken we aan 
Duitsland, Nederland en Zweden - hebben nog een aantal andere landen 
moeilijke regeringsonderhandelingen moeten ondergaan. Dankzij de polarisa-
tie winnen de extremen aan beide kanten terrein. Het is voor de eerste keer 
sinds Wereldoorlog II dat de communisten een plaats hebben in de regering 
terwijl sp.a en de PS als grootste oppositiepartij erop achteruitgaan. Nu maken 
extreemrechts en extreemlinks 20 % uit van het federaal parlement. Ook al 
verloor de NVA een kwart van haar kiespubliek, u kan niet om de partij heen. 
Dit zorgt voor een dilemma: open VLD en CD&V willen geen regering zonder de 
NVA terwijl de PS weerbarstig is tegenover de NVA. Het is echter prematuur om 
deze impasse te bestempelen als een crisis.  Vanuit het departement Public 
Affairs van TRAXIO blijven we de situatie op de voet volgen.
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AMBITIEUZE MAAR ONBETAALBARE MOBILITEITSPLANNEN IN BRUSSEL
De Brusselse regering heeft haar algemene beleidsverklaring gepubliceerd voor de legislatuur 
2019-2024 en wij hebben in het bijzonder stilgestaan bij het mobiliteitsluik:

Het mobiliteitsbeleid wil doorgaan als bijzonder ambitieus en bevestigt heel 
duidelijk de wil van de regering om het modale aandeel van de mobiliteit zo 
snel mogelijk met 10 % te verminderen door alle middelen in te zetten: fis-
caliteit, parking, wegcode en hoofdzakelijk bestraffing. Deze verkleining van 
het park zou, zo zegt men ons, de opstoppingen met 40 % moeten verbete-
ren. Het erkende doel is daarentegen om het autogebruik in Brussel tegen 
2030 met 75 % terug te schroeven, en om diesel te bannen binnen dezelfde 
termijn, en de termijn voor benzine en lpg werden vastgelegd op 2035.

Tegelijkertijd wordt er voor elk alternatief project dat gebonden is aan 
openbaar vervoer, fiets, taxi en waterwegen... systematisch gepreciseerd dat 
“het gewest zal zorgen voor de nodige menselijke en budgettaire middelen 
om het snel, soepel en volledig uit te voeren.”

Laten we noteren dat de projecten zelf extreem ambitieus zijn: veralge-
mening van de zone 30, versterking van de menselijke en elektronische 
controles, inrichting van de openbare ruimte, subsidie aan de gemeentes, 
stijging van de verkeersveiligheid en de signalisatie, hervorming van de 
rijopleiding, toegenomen ondersteuning voor de verkeersslachtoffers, 
“enorme investering in een actief mobiliteitsbeleid en in een netwerk van 
openbaar vervoer”, inrichting van nieuwe verbindingen voor voetgangers, 
ambitieus investeringsplan specifiek voor fietsinfrastructuren, verdubbe-
ling van het modale deel voor fietsen binnen 5 jaar, creatie van fietsboxen, 
bewaakte en beveiligde parkings, herziening van de tramlijnen, tram (vanaf 
2021), waterwegen, metro, bus (+30 %), gratis voor jongeren onder de 
25 en 65-plussers, herziening van de premie Bruxell’air, vergoeding voor de 
taxibedrijven die zich terugtrekken, inrichting van de ring, ...

Op dit niveau, en in een enkele legislatuur, hebben we het recht om ons af te 
vragen welke menselijke en budgettaire middelen de regering zal inzetten!

TRAXIO ondersteunt uiteraard elk initiatief dat Brussel wil ontlasten, maar 
de vele plannen van de vorige legislaturen hebben ons geleerd om het 
onderscheid te maken tussen wil en verwezenlijking. Bovendien werd 
meestal het gratis en beperkende gedeelte uitgevoerd, terwijl de oplossin-
gen altijd op zich lieten wachten.
Ook zullen we erover waken om zo vaak als nodig te herhalen dat onze con-
federatie wenst dat er eerst alternatieve vervoermiddelen ingezet worden en 
dat nadien pas de verboden, schrappingen en verminderingen van allerlei 
aard volgen, die bepaald worden in deze verklaring.

Wat het fiscale luik betreft, dat heeft als titel: “Een autofiscaliteit die bijdraagt 
tot een mentaliteitswijziging”.
Moeten we daaronder een ontradende autofiscaliteit begrijpen? Want verder 
lezen we: “... terwijl we er intussen voor zorgen dat ze geen negatieve 
sociale impact heeft.” En het is behoorlijk tegenstrijdig.
De regering bevestigt opnieuw de wil om tot een samenwerkingsakkoord 
tussen de gewesten te komen om een intelligente kilometerheffing in te 
voeren die de huidige belasting moet vervangen.
Op het vlak van de belasting op inverkeerstelling pleit de regering voor een 
grotere stijging naargelang de milieuprestaties, wat logisch lijkt. De keuze 
van de variabelen daarentegen (gewicht, werkelijk vermogen en gebruikt 
brandstoftype) lijkt ons er een beetje over. Waarom zich druk maken om 
criteria die al opgenomen zijn in de tests en dus in de Euronormen, in plaats 
van vast te houden aan het nagestreefde doel: namelijk de hoeveelheid 
vervuilende emissies?
Zich richten op één specifieke brandstof, dat is ook het risico nemen om de 
fiscaliteit volledig te moeten herzien als de technologie evolueert. 

Wat de verkeersbelasting betreft: “Ze zal herzien worden in verband met 
de doelstellingen van de lage-emissiezones en steunen op de technologie. 
Dit stelsel zal zich richten op alle voertuigen die in Brussel rijden en zal 
aangepast worden aan het gebruik om de auto-opstoppingen te beperken, 
vooral tijdens het spitsuur. Daarvoor zal de regering een netwerk ontwikke-
len met ANPR-camera’s.”

Vanuit ons standpunt gaat het daar om de definitie van de kilometerfiscaliteit 
en niet om die van de verkeersbelasting. En we zien niet hoe ze ingevoerd 
zou kunnen worden voordat er een akkoord gesloten wordt tussen de drie 
gewesten... waarvan er twee zelfs nog geen regering hebben. Bovendien 
kunnen we enkele regels hoger lezen dat de kilometerheffing de huidige 
belasting zou moeten vervangen, dus ook de belasting op inverkeerstelling, 
wat niet samengaat met de ambities van de belasting op inverkeerstelling 
die vermeld werden in de vorige paragraaf.

Tot slot ambieert de Waalse regering om de lage-emissiezones sneller in te 
voeren, door een dieselverbod in 2030 en een benzine- en lpg-verbod in 
2035.

Vanaf 2020 zullen er nieuwe stappen bepaald worden voor elke voertuigs-
oort voor de periode 2025-2035 op basis van het overleg 2019. Een stra-
tegisch LEZ-comité, samengesteld uit onafhankelijke deskundigen, zal 
opgericht worden om aanbevelingen te doen over de evolutie en de gepast-
heid van de voorziene beperkingen.

Laten we hopen dat deze deskundigen ook gerekruteerd worden in de 
industriewereld om te vermijden dat bepaalde beslissingen genomen 
zouden worden zonder dat er een oplossing bestaat vanuit technologisch 
oogpunt.

De regering zal aanmoedigen dat de netto-inkomsten uit deze hervormin-
gen prioritair gebruikt worden voor de financiering van het mobiliteitsbe-
leid... dat is een schitterende intentie, vermits de exuberante bedragen die 
voorzien zijn vanuit budgettair standpunt een ongeziene vindingrijkheid 
zullen vereisen. Het wordt een moeilijke opdracht voor TRAXIO: ervoor 
zorgen dat de impact voor onze leden beperkt blijft, tot een realistisch debat 
komen voor elk van de punten die vermeld worden in de verklaring en het 
belang van onze beroepen laten gelden binnen het budgettaire evenwicht 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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EERST SMEREN, DAN RECYCLEREN

valorlub.be

Ik wil een proper bedrijf en een zuiver geweten.
En met die premie loopt het helemaal gesmeerd!

Gebruikte olie is een gevaarlijke afvalstof. Daarom gelden er strenge regels voor de opslag, het transport en de 
verwerking ervan. Je bent wettelijk verplicht om een beroep te doen op geregistreerde inzamelaars. Zij zorgen ervoor 
dat je afvalolie milieuvriendelijk wordt verwerkt. Bovendien kan je onder voorwaarden genieten van een premie. Die 
voorwaarden vind je op valorlub.be. Zo blijven je bedrijf, het milieu én je geweten zuiver.

Laat afvalolie van je bedrijf ophalen door een geregistreerd inzamelaar 
en strijk een mooie premie op

6813_VLB_Ad-GAR_TraxioMag_NL_A4.indd   1 22/07/19   16:38



De Car-Pass-cijfers
voor 2018

De Car-Pass werd in 2006 gelanceerd om fraude met de kilome-
terteller van tweedehandswagens en lichte bedrijfsvoertuigen op te 
sporen. Bij een ingreep aan het voertuig (onderhoud, banden, tech-
nische keuring enz.; momenteel met 11.848 partners) wordt telkens 
de weergegeven kilometerstand bijgehouden. Die gegevens komen 
op het Car-Pass-certificaat dat de verkoper van een tweedehands-
voertuig verplicht aan de koper moet bezorgen. Uit een Europese 
studie blijkt dat dergelijke fraude niet te verwaarlozen valt. Met 30 % 
tot 50 % van de voertuigen in Europa zou er iets loos zijn en dat 
vertegenwoordigt een bedrag van 5,6 tot 9,6 miljard euro. 

In ons land is de Car-Pass een uitgesproken succes. Van de 
819.000 afgeleverde certificaten in 2018 waren er slechts bij 1.648 of 
minder dan 0,22 % (zonder rekening te houden met de ingevoerde 
voertuigen) redenen om aan te nemen dat er met de kilometer-
teller was geknoeid. Gemiddeld bleek er 64.000 km ‘verdwenen’ 
maar soms zelfs meer dan 500.000 km. Sinds eind 2016 worden 
de kilometerstanden voor ingevoerde voertuigen ook uitgewisseld 
met Nederland om de fraude tussen de twee landen op te volgen. 
Zo kon worden vastgesteld dat 40 % van de fraude afkomstig is van 
voertuigen uit Nederland. Het aantal Nederlandse fraudegevallen is 
in 2 jaar weliswaar met 58 % gedaald.

Na 12 jaar trouwe dienst is het Car-Pass-systeem begin 
2019 omgevormd tot een volwaardige informatietool voor de con-
sument-koper van een tweedehandsvoertuig. Naast de kilometer-
standen worden nu ook de Euronorm, de CO2-uitstoot, de keuring 
na een zwaar ongeval en de eventuele lopende terugroepacties 
vermeld. 

De uitdaging voor de toekomst is er een echt Europees systeem van 
te maken dat fraude bij de invoer van een voertuig voorkomt. In een 
eerste fase moeten merken en importeurs vanaf januari 2020 bij 
de invoer van een voertuig verplicht de kilometergegevens uit hun 
database bezorgen.

We zien dus hoe de consument met de Car-Pass steeds beter 
beschermd en geïnformeerd wordt over frauduleuze praktijken. 
Dat kan zijn vertrouwen in onze sector van tweedehandsvoertui-
gen alleen maar vergroten. Iedereen vaart er wel bij en we hopen 
dan ook dat deze ‘best practice’ snel in heel Europa zal worden 
toegepast.

Met de komst van de Car-Pass is de kilometerfraude in België 
nagenoeg verdwenen. Toch ondergaat het systeem momenteel tal van 
wijzigingen om het nut en de relevantie ervan voor de consument nog 
te vergroten. In deze infografiek komen we terug op enkele cijfers.

Frédéric Cornet

treft tot 1 op 2 voertuigen in Europa

jaarlijkse impact in Europa

ALLE 
INFORMATIE  

OVER DE CAR-PASS  
VINDT U OP 

www.car-pass.be

5,6 - 9,6 
miljard euro

Car-Pass

Kilometerfraude

2006
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= 0,22 %  
(zonder invoer)

waarvan 

80.000 
ingevoerde voertuigen

in 2018

11.848 
partners

16,1 miljoen
ontvangen kilometerstanden

7,4 miljoen
actieve voertuigen

1.648
fraudegevallen

819.000+ 
afgeleverde Car-Passen

Car-Passen afgeleverd aan 
voertuigen van gemiddeld

9,1 jaar
met

112.315 km

13TRAXIO MAGAZINE #189 09-10/2019 INFOGRAFIE



De autosegmenten
in de eerste helft van 2019 

Maar twee segmenten hebben dit eerste halfjaar vooruitgang 
geboekt. Enerzijds de roadsters (+2,9 %) waar de nieuwe 
BMW Z4 doorstootte naar de tweede plaats binnen het segment 
en anderzijds de kleine SUV’s (+1,8 %) die hun positie als eerste 
segment versterken met bijna 1/3 marktaandeel (31,5 %). Alle 
andere segmenten kenden een daling, in sommige gevallen zelfs 
een zeer aanzienlijke. Zo doken de kleine monovolumes met bijna 
40 % naar beneden nadat ze het jaar ervoor ook al met 41 % waren 
gedaald. Sinds 2015 moeten we het aantal inschrijvingen voor dit 
segment door 3,5 delen! Ook de middenklassers (BMW 5 Series, 
Mercedes E-Class, ...) kenden, net als de cabrio’s (-24,4%), een 
duidelijke afname van het aantal inschrijvingen (-28,5%). Bij de 
SUV’s zien we terugvallende cijfers voor de middelgrote (-2,3%) 
en in het bijzonder voor de grote modellen ( 17,5%), weliswaar 
met de opgemerkte intrede van de elektrische Audi e-tron op de 
derde plaats van het segment.

Deze slechte cijfers wegen globaal genomen op het geheel van de 
segmenten: voor 12 van de 17 segmenten was dit het slechtste 
halfjaar van de afgelopen 5 jaar. Dankzij de allerkleinste modellen 
komen enkel de SUV’s er nog iets beter uit. Zij hebben nu bijna 
40 % van de markt in handen.

Meer in detail zien we dat vooral de particulierenmarkt achter-
uitgaat (-13,2 %) in alle segmenten, zelfs bij de kleine SUV’s en 
roadsters. De bedrijfswagens gaan er daarentegen op vooruit 
(+1,9 %) en vooral de leasing & renting, met +5,5 %.

Op het vlak van de brandstoffen zien we bij diesel overal 
een dalende trend, behalve bij de hogere middenklassers 
(BMW 6 Series GT en 7 Series, Tesla Model S, …) waar we net 
een heropleving van diesel vaststellen (+11 % van het markt-
aandeel). Dat gaat hoofdzakelijk ten koste van de hybrideversies 
(-12,5 % van het marktaandeel) die evenwel een belangrijke 
plaats in het segment blijven innemen met 1 wagen op 3. Bij de 
middenklassers (BMW 5 Series, Mercedes E-Class, …) doet zich 
net het tegenovergestelde voor met een aanzienlijke stijging van 
de hybride- (+28 % van het marktaandeel) ten opzichte van de 
dieselversies (-26,3 % van het marktaandeel).

We kunnen besluiten dat dit jaar over het algemeen veel minder 
positief van start is gegaan dan de voorgaande jaren. De belang-
rijkste trends blijven echter dezelfde, met een almaar toenemend 
belang van de SUV’s ten koste van de traditionele sedans/breaks 
maar vooral van de monovolumes.

TRAXIO heeft de wagens gegroepeerd in 
17 verschillende segmenten volgens hun 
carrosserietype en -klasse.

Hatchbacks, berlines en breaks
• Ministadswagens (Smart, …)

• Stadswagens (Fiat 500, Renault Twingo, …)

• Polyvalente wagens (Renault Clio, VW Polo, …)

• Compacte wagens (VW Golf, Peugeot 308, …)

• Gezinswagens (Skoda Octavia, Audi A4, …)

• Middenklassers (BMW 5 Series, Mercedes E-Class, …)

• Hogere middenklassers (Porsche Panamera, Tesla Model S, …)

Coupés en cabrio’s
• Coupés (BMW 2 Series coupé, Mercedes C- en E- Class coupé, …)

• 4-zits Cabrio’s (Mini cabrio, Mercedes C- & E-Class cabrio, …)

• 2-zits Roadsters (Mazda MX-5, Fiat 124 Spider, …)

MPV’s (multi purpose vehicles of monovolumes)
• Ludospace (Peugeot Partner, VW Caddy, …)

• MPV Small (Citroën C4 Picasso, BMW 2 Gran/Active Tourer, …)

• MPV Medium (Renault Scenic, VW Touran, …)

• MPV Large (Renault Espace, VW Transporter, …)

SUV’s (sport utility vehicles en 4x4’s)
• SUV Small (VW Tiguan, Nissan Qashqai, …)

• SUV Medium (Mercedes GLC, Peugeot 5008 ...)

• SUV Large (Volvo XC90, BMW X5, …)

De volledige markt kende een duidelijke 
daling (-6,2 %) in de eerste 6 maanden van 
2019 en maar weinig segmenten konden 
een positieve groei neerzetten. Voor veel 
segmenten is het zelfs het slechtste van de 
voorbije 5 jaren.

Frédéric Cornet
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Segmenten die stijgen of dalen

TOP

BOTTOM

+2,9 % 
Roadsters 

+1,8 % 
SUV Small 

Evolutie van de markt

-13,2 % 
Particulierenmarkt

+5,5 % 
Leasing & Renting

+1,9 % 
Bedrijfswagens

Marktaandeel van de verschillende brandstoffen 
(inschrijving H1-2019)

Cabrio’s 
-24,4 % 

Middenklassers 
-28,5 % 

-39,7 % 
MPV Small 

40 % SUV’s
Kleine 
SUV’s
1/3 

van de markt

31,5 % 

YtD Jun 2019 Diesel Benzine Hybride Elektrisch
Ministadswagens 0,0 % 79,9 % 0,0 % 20,1 %

Stadswagens 0,1 % 99,4 % 0,0 % 0,2 %

Polyvalente wagens 7,6 % 88,1 % 2,4 % 1,5 %

Compacte wagens 30,4 % 58,6 % 7,8 % 1,9 %

Gezinswagens 61,8 % 25,6 % 7,0 % 4,6 %

Middenklassers 53,6 % 8,9 % 37,4 % 0,0 %

Hogere middenklassers 39,5 % 11,9 % 32,7 % 15,9 %

Coupés 20,9 % 70,7 % 8,4 % 0,0 %

Cabrio’s 12,3 % 78,9 % 7,9 % 0,9 %

Roadsters 0,0 % 98,3 % 1,7 % 0,0 %

Ludospace 35,7 % 57,9 % 0,0 % 0,2 %

MPV Small 36,6 % 63,4 % 0,0 % 0,0 %

MPV Medium 34,8 % 65,1 % 0,1 % 0,0 %

MPV Large 91,2 % 8,4 % 0,0 % 0,4 %

SUV Small 24,8 % 70,8 % 3,9 % 0,3 %

SUV Medium 55,5 % 35,1 % 7,9 % 1,5 %

SUV Large 49,8 % 16,6 % 20,5 % 13,2 %
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E-mobiliteit  
verandert de batterijmarkt 
Het verwachte succes van elektrische mobiliteit zal een vergaande weerslag hebben op de batterijsector, 
alleen is niet duidelijk wanneer de grote doorbraak verwacht mag worden. Een samenspel van 
technologie, prijszetting en aangepaste fiscaliteit moet het momentum creëren.

Michaël Vandamme

DOSSIER E-MOBILITEIT

Hoeft het product nog voorgesteld te worden? 
‘Bat·te·rij (de; v; meervoud: batterijen) 2 (natuur-
kunde) voorwerp voor opslag van elektriciteit: 
4  (België) accu’; zo leert ons Van Dale. Je vindt 
ze in alle vormen en formaten, en vooral: de vraag 
ernaar zit onverminderd in de lift. Het is een vast-
stelling, zoals Martine Vanheers, Directeur Finance, 
Customer Service, Legal & Public Affairs bij Bebat, 
verder in dit dossier onderstreept dat in de samen-
leving steeds meer mobiele toestellen te vinden zijn. 
En dus meer batterijen. 
Maar er is meer, wat ons onmiddellijk bij de 
corebusiness van een mobiliteitsorganisatie 
als TRAXIO brengt. Batterijen zijn de cruciale 
schakel van elektrische mobiliteit of e-mobiliteit. 

Hierdoor heeft de ontwikkeling van deze mobili-
teit onmiddellijk ook een directe weerslag heeft 
op de manier waarop de batterijsector zich ont-
wikkelt en dit zal blijven doen. Er is uiteraard een 
repercussie op de vraag, maar evenzeer op wat 
er met een batterij dient te gebeuren wanneer 
deze haar werk gedaan heeft. 

AGM-technologie 

Voordat we dieper ingaan op die band tussen 
e-mobiliteit en batterijen, toch een technische 
vaststelling. “Als u me vraagt wat de belangrijkste 
trend is op het vlak van batterijtechnologie, dan 

kan ik daar kort over zijn”, legt René Uyttebroeck, 
Senior Key Account Manager bij Clarios, uit. “Er is 
een duidelijk omschakeling van de zogenaamde 
SLI-batterijen, wat staat voor ‘staring, lightning 
ignition’, naar de AGM-technologie, op zich ook 
een afkorting van ‘Absorbant Glass Mat’. Het grote 
voordeel van deze AGM-batterijen is dat ze lekvrij 
zijn, zelfs wanneer ze zouden stukgaan. In een 
klassieke batterij zit de elektrolyt los in de bak, 
maar bij AGM is die geabsorbeerd in glasvezel. 
AGM heeft ook drie keer de levensduur van een 
gewone batterij, waardoor ze erg gegeerd is in 
de automotive. Ze zijn ook erg bestand tegen de 
vele start-stops. Dát is dé trend van het moment, 
gezien deze troeven ook begrijpelijk.”

Personenwagens mogen dan al de grote driver van e-mobiliteit zijn, in werkelijkheid is het plaatje ruimer. Van trucks over schepen tot de elektrische step.
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Onafwendbaar omschakelen 

De kilometerkost van elektrisch rijden mag dan 
al merkelijk lager liggen dan die van benzine/
diesel, de aanschafwaarde van deze voertuigen 
ligt echter nog erg hoog. Te hoog voor een snelle 
omschakeling, meent René Uyttebroek. “Gezien 
deze prijsverschillen erger ik me mateloos aan 
het naar voren schuiven van elektrische voer-
tuigen als het snelle antwoord op de problema-
tiek van CO2, fijnstof e.d. Die evolutie komt er, 
daar ben ik van overtuigd. Maar op een langere 
termijn dan men vaak denkt.” 
“De doorbraak van e-mobiliteit zal afhangen van de 
ontwikkeling van batterijtechnologie”, benadrukt 
Dag Moors, Manager Business Training, Coaching & 
Consultancy bij EDUCAM. “En dat net dit de driver is, 
daar zijn zowat alle onderzoeken over het onderwerp 
eensluidend over. Op zich is er niets onlogisch aan 
de huidige prijsrealiteit. Er is tot nog toe erg veel 
geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van de batte-
rijen en de hele setup van zo’n aandrijflijn. Dit geld 
moet ergens terugverdiend worden. Tegelijkertijd 
moet vastgesteld worden dat net de prijs verhindert 
dat grote volumes gedraaid worden, waardoor dit 
type voertuigen wat in een vicieuze cirkel verstrikt 
zit. Met een Tesla zit je in dezelfde prijsklasse als de 
betere modellen van de premiummerken; daar is 
nog concurrentie mogelijk. Maar met de populair-
dere merken is dat voorlopig niet het geval.”

Prijs & autonomie 

“Twee dingen zijn nodig om een echt succes van 
elektrische mobiliteit te bewerkstelligen”, vervolg 
Moors. “Zoals gezegd: de prijs. Wanneer men de 
kostprijs van elektrische voertuigen op hetzelfde 
peil zal krijgen dan van klassieke modellen, 
zullen we aan de tipping point gekomen zijn. 
Daarnaast moeten enkele technische vorderin-
gen bewerkstelligd worden. De autonomie van 
batterijen moet omhoog, maar parallel moet de 
laadsnelheid drastisch naar omlaag. Wanneer 
men erin zal slagen de range van een batterij tot 
400 km te krijgen én dit met een laadtijd van 5 tot 
maximum 10 minuten, wel, dan is er geen reden 
waarom de drempels niet zouden wegvallen. Hier 
een timing op plakken is geen sinecure (lacht). 
Maar als we verschillende onderzoeken mogen 
geloven, zou de periode 2024-2025 wel eens het 
kantelmoment kunnen worden.”  

Groeiend aandeel 

De batterij(technologie) moet het succes van 
e-mobiliteit reëel maken. En dit laatste zou dan 
weer een vergaande weerslag hebben over net de 
vraag, omgang en recyclage van diezelfde batterijen. 
Vandaag de dag al kan een stijging van het aandeel 
van e-mobiliteit in het gewicht van batterijen zonder 
lood vastgesteld worden. In 2011 bedroeg dit nog 
0,2 %, in 2016 al 32,7 % om vorig jaar op 46,7 % 

uit te monden. Het is meer dan een teken aan de 
wand. En nog een indicator: het gewicht van de op 
de markt gebrachte fietsbatterijen – het thema twee-
wielers wordt verder in dit dossier besproken – steeg 
vorig jaar met meer dan een kwart ten opzichte van 
2017. Tot nu toe hadden we het voornamelijk over 
(elektrische) wagens, maar dit mag geen afbreuk 
doen aan het feit dat e-mobility om meer draait. 
Bestelwagens, constructiemateriaal, e-steps, drones 
en zelfs elektrische plezierjachten, allen maken ze 
deel uit van dit huis met vele kamers. 

Verkoopcijfers 

Wanneer we het globale verkoopcijfer van elek-
trische voertuigen ziet, dan springt onmiddellijk 
China in het oog. Meer dan 1 miljoen werden er 
in 2018 verkocht. Gevolgd door de VS waar er 
361.000 over de toonbank ging. Op plaats drie 
staat... Noorwegen met 73.000. Interessanter 
dan dit absolute cijfer is de relatieve vaststel-
ling dat in Noorwegen elektrische personenwa-
gens een aandeel van net niet de helft van de 
totale verkoop halen; een direct gevolg van een 
bewuste fiscale politiek. Een schril contrast met 
de meeste andere landen, te beginnen met ons 
van dat slechts aan 2,43 % uitkomt. Hiermee 
doen we het beter dan Frankrijk (2,1 %) of 

Duitsland (1,97 %), maar gevoelig slechter dan 
Nederland dat aan 6,69 % uitkomt. 

Productie

Zoals het Chinese verkoopcijfer laat vermoeden, 
domineert het land ook inzake de batterij-
productie. Volgens recente cijfers komen ze 
aan 220 gWh (gigawattuur), meer dan de 
VS (50 gWh) en zeker ook meer dan de Europese 
15 gWh. In het licht van de verwachte groei van 
e-mobiliteit en de daaruit voortvloeiende vraag 
naar meer batterijen, is hier sprake van een groot 
potentieel. Uit een onderzoek van de European 
Federation for Transport and Environment blijkt 
dat een sterke groei van in Europa gefabri-
ceerde in de maak is. “Als alle plannen uitge-
voerd worden, zal het aanbod voldoende zijn 
vanaf 2023”, klinkt het. “Dit brengt ons op 
een productie van 131 gWh in datzelfde jaar. 
Op basis van de beschikbare gegevens conclu-
deren we ook dat de sector van batterijproductie 
in 2023 tot 120.000 nieuwe jobs kan opleveren 
en 250.000 in 2028.” 

Elektrisch Gas

Duurzame
mobiliteit

(2018)

publieke 
laadpalen

Nieuwe
voertuigen

Wagenpark

aardgas
tankstations

in ontwikkeling ( 2020)

94,6%

marktaandeel 2018
(0,4% EU gemiddelde)marktaandeel 2018

(1,44% EU gemiddelde)

voertuigen op aardgas
(NG M1 type – CNG fuel)

elektrische voertuigen
(BEV+PHEV M1 type)

5,4% 

2018 (BE) diesel,
benzine

hybride, gas, 
elektrisch

98,3% 1,7%
 0,7% 

BEV (BE)
1,2% (EU)

 1,8% 
PHEV (BE)
1,2% (EU)

Analisten zijn het erover eens dat de inspanningen die constructeurs leveren 
op het vlak van elektrische voertuigen een hoopgevend signaal zijn. Waar in 
2018 zo’n 60 modellen op de markt beschikbaar waren, zou dit aantal exponentieel 
stijgen de komende jaren. Onderzoek van de European Federation for Transport and 
Environment heeft het over 176 in 2020, 214 een jaar later en zelfs 333 in 2025. 
“Dit is geen toeval”, zo luidt het bij de vorsers, “aangezien 2020/21 het jaar is waarin 
de CO2-doelstelling van de EU van 95 g/km van kracht wordt.”
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DE GARAGE VAN MORGEN 

“Elektrificatie beïnvloedt 
garageconcept”
Een garage die vooruitdenkt, heeft maar beter aandacht voor de elektrificatie van 
het wagenpark. Dit vergt een aparte kennis, maar kan ook een effect hebben op het 
businessmodel waarop een garage gebouwd is.

Michaël Vandamme 

“Het gevaarlijkste wat je als garage vandaag 
kan doen is je blindstaren op de verkoopcij-
fers van elektrische wagens”, waarschuwt 
Dag Moors, Manager Business Training, Coaching 
& Consultancy bij EDUCAM. “Nog steeds liggen 
de verkoopcijfers laag, blijft het aandeel van elek-
trische voertuigen erg beperkt, waardoor de ver-
leiding kan bestaan deze vehikels links te laten 
liggen. Onterecht. Want los nog van de globale 
en absolute cijfers, blijkt wel dat er overal wel 
wat elektrische voertuigen rondrijden. Anders 
gesteld: door de versnippering krijgt vrijwel elke 
garage er wel mee te maken. Dat is het hier 
en nu. De toekomst heeft bovendien heel wat 
andere zaken in petto.”  

Veiligheidsvraagstuk onder controle

“Elektrische voertuigen roepen enkele terechte 
vraagstukken in het leven, maar tegelijkertijd 
moeten ook enkele mythes de wereld worden uit-
geholpen”, legt Dag Moors uit. “Om te beginnen 
het veiligheidsaspect voor de gebruiker. Hierover 
kan ik kort zijn: dit is niet groter dan bij een 
gewone auto. Het is alvast iets dat men de klant 
kan meegeven. Complexer is de veiligheid voor 
de professional, de garagist die met deze voer-
tuigen te maken krijgt en eraan moet werken. 
Wie zegt batterij, zegt spanning, en dus gevaar. 
Die risico’s zijn reëel, maar daar voeg ik onmiddel-
lijk aan toe dat de sector dit veiligheidsvraagstuk 

onder controle heeft. Vandaag de dag tellen we 
al zo’n 13.000 mensen die gecertificeerd zijn in 
een van de normniveaus om aan hybride en elek-
trische voertuigen te werken. Hieruit mag men 
gerust concluderen dat men klaar is om deze 
voertuigen op grote schaal te ‘verwelkomen’, als 
ik het zo mag uitdrukken. Zou dit beter kunnen? 
Dat spreekt! Maar als je de dingen relatief bekijkt 
en de vergelijking maakt met andere Europese 
landen, dan getuigt het niet van hoogmoed te 
beweren dat onze markt er relatief goed voorstaat 
inzake deze veiligheidsaspecten.” 
“Het kan geen kwaad de uitdagingen van de elek-
trificatie in een breder perspectief te plaatsen”, 
aldus Dag Moors. “Ook de digitalisering evolueert 

“De onderhoudskost van elektrische voertuigen ligt gevoelig lager, sommigen maken zelfs gewag van 50 %.”
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met rasse schreden. En ook hiervoor heb je 
aparte competenties nodig. Aan wagens werken 
is al lang niet meer een zaak van banden en 
olie. Plaats daar tegenover de krapte op de 
arbeidsmarkt, en je ziet onmiddellijk voor welke 
uitdaging de sector op HR-vlak. Maar laten we 
niet afdwalen.” 

Elektrificatie is vereenvoudiging 

“Men moet goed beseffen dat de elektrificatie 
van het wagenpark eigenlijk een vereenvoudi-
ging is”, benadrukt Dag Moors van EDUCAM. 
“Elektriciteit is onzichtbaar, abstract eigenlijk, 
waardoor het technici misschien wat onwennig 
maakt. Alleen is het technisch gesproken niet zo 
complex. Laten we niet vergeten dat de aandrijf-
lijn van elektrische voertuigen minder onderde-
len bevat. Ze zijn ook relatief eenvoudig inzake 
de setup. Een direct gevolg hiervan, en dat raakt 
dan weer de problematiek van de rentabiliteit van 
garages, is dat de theoretische onderhoudskost 
van deze voertuigen lager ligt, sommigen maken 
zelf gewag van 50 % minder. Dit cijfer moet 
enigszins genuanceerd worden, want doordat 
men remt vanuit de aandrijflijn komt er meer 
weerstand op de banden, waardoor die sneller 
aan slijtage onderhevig zullen zijn. Ook met deze 
meerkost moet rekening gehouden worden, 
maar het globale plaatje dat de onderhoudsprijs 
gevoelig lager ligt blijft overeind staan hoor.” 

Mobiliteitsprovider 

Ook dit laatste punt plaatst Dag Moors in een 
breder perspectief. “Zoals de elektrificatie als 
een onderdeel van een hele stroom aan verande-
ringen van garages moet gezien worden, maakt 
ook dat voormeld financiële luik van elektrische 
voertuigen deel van de ruime rentabiliteitsvraag. 
Een aantal merken hebben al stappen gezet naar 
schaalvergroting toe. Zonder meer een manier 

om de efficiëntie op te krikken. Mutatis mutandis 
kan hetzelfde gezegd worden over elektrische 
voertuigen bij grotere structuren: men kan er 
gewoon meer aan, wat dan het lagere rendement 
enigszins compenseert. De garage van morgen 
is een mobiliteitsprovider; het is een nagel waar 
wij als EDUCAM al een hele poos op hameren. 
En in die omvorming kan een verstandige 
garagist maar beter een hoofdstuk elektrificatie 
schrijven.” 

“Wie zegt batterij, zegt spanning, en dus gevaar, 
maar de sector heeft dit veiligheidsvraagstuk onder 
controle” 

COMPLEXITEIT VAN DE TWEEDEHANDSMARKT 
Wat is een voertuig precies waard? Het is een gouden regel bij tweedehandshande-
laars dat enkel wanneer goed aangekocht wordt, achteraf weer goed kan verkocht 
worden. Anders gesteld: een te hoge aankoopprijs werpt een schaduw op de uitein-
delijk verkoop van het voertuig, auto of andere. Wat is echter zo’n goede aankoop-
prijs? Waarderen is een metier op zich. En de elektrificatie voegt daar een factor 
aan toe: de batterij. “Het is een oefening die even interessant als complex is”, 
merkt Dag Moors op. “De waardeschatting is nauw verbonden aan de toestand van 
de batterij. Deze is immers een belangrijk onderdeel van de prijs van een nieuw 
voertuig. En tegelijkertijd ook de belangrijkste reden waarom deze nog steeds 
duurder uitvallen dan klassieke wagens. Nu en dan kom je wel eens een specialist 
van hybride en elektrische voertuigen tegen in het wereldje van de tweedehands-
markt, maar deze zijn dun bezaaid. Hoeft het gezegd dat hier een potentieel zit?” 

POWERTOOLS

“DRAADLOOS ATELIER IS HAALBARE KAART”
“Verschillende factoren dragen bij tot het succesvol aanbieden van draadloos 
materiaal als alternatief voor het klassiek gereedschap met draad”, legt Yvan 
De Sitter, Sales & Marketing Manager bij Makita, uit. “De kracht, de autonomie, 
maar evenzeer de laadtijd zijn relevante elementen. Per slot van rekening zijn die 
allemaal onderdelen van wat je makkelijkheidshalve als de gebruiksvriendelijkheid 
van de eindgebruiker zou kunnen bestempelen. En net die gebruiksvriendelijkheid 
is vaak een tegengewicht voor een wat hogere prijs.” Maar hoe zwaar weegt die 
prijs door? “Sta me eerst toe te zeggen dat toestellen met draad en dezelfde toe-
stellen met batterijen qua prijs inderdaad nog uit elkaar liggen, maar ze groeien 
naar elkaar toe. Veel hang af van het type toestel. Wordt dit steeds op dezelfde 
plaats, bijvoorbeeld aan een werkbank en vlakbij een stroompunt, gebruikt, dan 
maakt de keuze niet veel uit. Maar op andere plaatsen waarbij die draadloosheid 
een reële meerwaarde is, vormt de prijs absoluut geen struikelblok.” Yvan De Sitter 
wees zonet op het draadloze atelier als realistisch toekomstperspectief. Kan daar 
echter ook een timing op geplakt worden? “De verwachting is dat materiaal met 
snoer tussen de vijf en de tien jaar helemaal vervangen zal worden. Steeds meer 
zal de productie toenemen, wat de prijs verder zal drukken.”
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INMIDDELS OP HET TERREIN… 

“Er is een te groot  
tekort aan knowhow” 

Te vaak meent men een 
probleem bij een batterij te 
ontwaren, terwijl de oorzaak zich 
elders situeert. Dit detecteren 
vergt een gedegen kennis die, 
zo merkt men op, in de praktijk 
vaak onvoldoende aanwezig is.

Michaël Vandamme

“Wij zijn mannen van benzine en diesel”, grapt 
Johan Van Loocke, stichter van de gelijknamige 
garage. “Wanneer wij met batterijen geconfron-
teerd worden gaat dit over ‘klassiek’ startbatte-
rijen. Hybride- en full electric voertuigen is een 
hoofdstuk dat we nog niet aangesneden hebben. 
Voorlopig toch (glimlacht).” 

“Doorheen de jaren zag ik heel wat veranderen”, 
vervolgt hij. “Zonder twijfel is wat het meest in 
het oog springt de levensduur van batterijen. 
Het is geen overdrijving te stellen dat deze 
makkelijk vijf jaar meegaan, vaak langer, soms 

zelfs tot 10 jaar. Vanuit commercieel oogpunt 
zou je zelfs kunnen zeggen dat ze te goed zijn 
gemaakt, aangezien je hun vervanging aanzien-
lijk beperkt. Dit gezegd zijnde is een belang-
rijke mijlpaal de invoering geweest van start/
stopsystemen, sinds 2012 een verplichting voor 
elk nieuw voertuig. Dit bracht een ander type 
batterijen op de markt. Meestal uitgerust met 
intelligente systemen die het mogelijk maakt ze 
te laden tijdens het remmen.”

Toename complexiteit 

Batterijen werden beter, kregen een langere 
levensduur, maar hun complexiteit nam ook 
toe? “Absoluut. En dat raakt het probleem dat ik 
ervaar: op het terrein is te weinig kennis voorhan-
den. Te snel concludeert men een defect aan de 
batterij, terwijl het probleem zich elders situeert. 
Best mogelijk dus dat het laadsysteem stuk is, 
terwijl aan de batterij niets ontbreekt. Soms zit 
ook een tweede batterij in een wagen, veelal 
achteraan. Op die manier kan je dan de functies 
van de koffer of trekhaak ‘voeden’, zonder dat 
de stroom van de voorzijde van de wagen moet 
komen. Deze vergeten te controleren zou toch 
te jammer zijn (lacht). Ik maakte het ooit mee 

dat men concludeerde dat er een platte batterij 
was. Ze werd vervangen, maar na twee dagen 
was ze zogezegd opnieuw plat. In werkelijkheid 
was sprake van een slechte voedingsverbin-
ding van de startmotor. Het lokaliseren van het 
probleem is net wat voldoende knowhow vergt. 
De spanning moet gemeten worden, wat, om 
correct uit te voeren, toch wel wat deskundig-
heid vergt. Er stelt zich vaak een probleem bij 
de mecaniciens, maar niet enkel bij hen. Ik heb 
de stellige indruk dat er te weinig leraars zijn die 
voldoende kennis in huis hebben. Ook daar is 
werk aan de winkel.” 

Kleiner materiaal, zelfde probleem

Johan Van Loocke had het over startbatterijen en de 
evolutie die deze ondergingen. Maar het spectrum is 
breder, stelt hij. “Batterijen tref je ook aan in sleutels, 
afstandsbedieningen, maar ook in de sensoren die 
de bandenspanning meten”, benadrukt hij. “Deze 
losse batterijen zijn natuurlijk een ander product 
dan de klassieke startbatterijen waarover we het 
tot nog toe hadden, toch ontwaar ik een parallel. 
Ook hier gaat men te snel tot vervanging over, terwijl 
het euvel zich net niet in de batterij maar de omlig-
gende systemen bevindt.” 

DOOR EEN 
GEBREK AAN 
KENNIS OORDEELT 
MEN SOMS TE SNEL 
DAT EEN DEFECTE 
BATTERIJ DE 
OORZAAK VAN  
EEN PROBLEEM IS.”
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Dat e-mobiliteit en in het bijzonder de omgang met 
batterijen een aparte vorming vergt; men hoort het 
wel vaker. Ook bij Luc Segers, Opleidingshoofd 
Professionele Bachelor Autotechnologie aan 
de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. 
“Ons verhaal is grosso modo hetzelfde als dat wat 
EDUCAM en de trainingscentra van de invoer-
ders schrijven”, merkt hij op. “Zij staan in voor 
de bijscholing van wie al op de werkvloer staat. 
Wij van onze kant leiden jongeren op voor ze aan 
de slag gaan. Maar wat we de mensen bijbren-
gen, dat valt grotendeels samen.” 

En succesvol opleiden, dat kan je enkel wanneer 
je nauw met de sector samenwerkt, beklem-
toont Luc Segers. “Uiteindelijk is de vraag die 
ons permanent bezig houdt waar een jongere 
met een bacheloropleiding achter de rug in staat 
toe moet zijn wanneer hij zijn eerste stappen 
in het beroepsleven zet? Ook inzake batterijen. 
Die vraag kan enkel beantwoord worden wanneer 
je voeling hebt en onderhoudt met de sector. 
Die constante dialoog is iets waar onze docenten 
frequent mee bezig zijn. Dit leert ons alvast dat 

de dingen vrij snel evolueren, op verschillende 
domeinen trouwens.”

Obligate sensibilisering 

“Naast het bijbrengen van kennis en kunde, 
moeten onze studenten ook wel wat gesensi-
biliseerd worden”, aldus Segers. “Stuk voor 
stuk zijn dat autofreaks, petrol heads zeg maar 
(lacht). Vaak is het net de liefde voor de motor, 
het geluid en alles wat erbij komt kijken, dat hen 
heeft aangezet autotechnologie te gaan studeren. 
En vaak is de afstand naar batterijen en e-mo-
biliteit dus vrij groot (glimlacht). Tegelijkertijd 
mag niemand zijn ogen sluiten voor wat op ons 
afkomt. Wat dit betreft zie ik twee extremen, met 
een werkelijkheid die ergens in het midden ligt. 
Je hebt zij die denken dat het allemaal erg snel 
zal omslaan, maar ook sceptici, de non-believers 
zeg maar. De gulden middenweg bestaat erin 
te aanvaarden dat er nog wel wat tijd over zal 
gaan voor e-mobiliteit een substantieel aandeel 
in het ruimere verhaal zal gaan innemen. Maar 

dat dit moment er komt, daar ben ik rotsvast van 
overtuigd. Dat er in China merken zijn die uitslui-
tend elektrische wagens bouwen is een belangrijk 
teken aan de wand. Net zoals we vaststellen dat 
merken heel wat investeren in onderzoek enont-
wikkeling rond elektrische voertuigen. Dit is geen 
doel op zich natuurlijk, op een zeker moment 
moet dit renderen. Wanneer de prijs zal zakken, 
komen we op het echte keerpunt. Ik vergelijk het 
wel eens met de prijsevolutie van pakweg een 
printer of videospeler. Men kan het zich vandaag 
nog maar moeilijk voorstellen, maar ooit waren 
die producten peperduur.” 

Zwaartepunt op dealers 

We slaan terug de brug met de praktijk van de 
sector. “Het valt op hoe vroeger slechts enkele 
daartoe gevormde techniekers aan de batte-
rijen mochten werken”, stelt Luc Segers vast. 
“Dit gebeurde ook door de merken zelf. Vandaag 
is die groep die hiertoe bevoegd is niet enkel 
groter. Je merkt ook dat er een verschuiving van 
merk en invoerder richting concessie plaats-
vindt. Anders dan voorheen is het op niveau van 
de plaatselijke garage of dealer dat de werken 
steeds vaker worden uitgevoerd. Wie meewil, 
zal sowieso één of meerdere mensen in huis 
moeten hebben die over de vereiste kwalificaties 
beschikken. Het is iets wat ik er bij de studenten 
maar wat graag inlepel (lacht).” 

OOK HET SENSIBILISEREN VAN 
STUDENTEN ROND BATTERIJ
TECHNOLOGIE HOORT TOT DE 
TAAK VAN HET ONDERWIJS.”

OPLEIDINGEN 

“Overleg 
met de 
sector is 
een must” 

Het nauw observeren van wat in de praktijk gebeurt, leert dat de vraag naar 
mensen met voldoende ‘kennis en kunde’ over batterijen toeneemt en dat zal 
blijven doen. Een momentopname, bekeken door een onderwijsbril.

Michaël Vandamme
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ELEKTRISCHE FIETSEN 

Batterij als 
achilleshiel 
Over de kwaliteit van de batterijen lopen de meningen 
uiteen. Maar feit is dat ze niet alleen de belangrijkste 
component van de prijs zijn, net het verschil maken 
met een gewone fiets, maar voor sommigen ook het 
zorgenkind zijn. 

Michaël Vandamme    

De cijfers liegen er niet om: de verkoop van elek-
trische fietsen ligt historisch hoog, blijft stijgen en 
niets wijst erop dat hier vlug verandering in zal 
komen. “Als verkopers van deze fietsen plukken 
we de vruchten van het samenvallen van enkele 
factoren”, legt Benny Mintjens, Zaakvoerder van 
Fietsen Mintjens, uit. “Er is de mobiliteitsknoop, een 
groeiend milieubewustzijn bij de mensen, maar ook 
de groter wordende aandacht voor de gezondheid, 
wat zich in meer lichaamsbeweging vertaalt.” 

Kwetsbare nieuwigheden 

Er zijn de cijfers en de onderliggende realiteit, 
het product zeg maar. De batterij is wat het grote 
verschil maakt met een gewone fiets. En tegelijk, 
zo blijkt, is dit onmiddellijk ook de keerzijde van 
het (commerciële) succesverhaal. “De batterijen 
die voor elektrische fietsen gebruikt worden zijn 
te duur”, meent Benny Mintjens. “Voorzie je er 
een van 300 Watt dan ben je al snel 600 euro 
kwijt. Ga je voor 500 Watt dan komt de kaap 
van 1.000 euro al snel in zicht. Soms zelfs meer. 
Gemiddeld is de kostprijs van de batterij goed 
voor zo’n 25 à 30 % van het prijskaartje dat aan 
de fiets hangt. Vergelijk je onze sector met de 
automotive, dan zie je dat daar een aanzienlijk 

deel van de prijs van de wagen naar onderzoek 
en ontwikkeling van de batterijtechnologie gaat. 
Bij ons zijn de fabrikanten die elektrische compo-
nenten voor fietsen maken minder talrijk. Wat we 
bovendien zien is dat de prijs quasi stabiel blijft. 
Wel wordt het product beter, is de betrouwbaar-
heid groter, neemt het gewicht af en stijgt de 
actieradius.”
Niet iedereen is die mening toegedaan. 
“Wij verkopen nu al zo’n 10 jaar elektrische 
fietsen”, legt Piet Dijkmans van Powergrid uit. 
“Dit betekent dat er nu al zo’n duizenden van 
onze fietsen op de weg te vinden zijn, wat van 
ons een beetje een proeftuin van de elektrische 
fiets maakt. We hebben, denk ik, een vrij goed 
en globaal beeld op het product. Het valt me op 
dat de voorbije vijf jaar de kwaliteit is achteruitge-
gaan. We zien heel wat innovatie op het vlak van 
batterijtechnologie, jammer genoeg gaat dat ten 
koste van de betrouwbaarheid. De nieuwigheden 
die op de markt worden gebracht beantwoorden 
ook niet noodzakelijk aan wat de consument 
wil. De meeste hebben geen lange afstanden 
af te leggen. Ze hebben dan ook geen nood 
aan complexe batterijen. Men biedt vandaag 
meer Watt per uur aan, alleen worden batterijen 
hierdoor fragieler. Ik krijg de indruk dat men op 
het einde van zijn kunnen zitten.” 

Garantieverplichting 

“Feit is dat de kwalitatieve verschillen tussen 
de bestaande types batterijen reëel zijn”, pikt 
Benny Mintjens in. “Veel hangt ook af van het 
onderhoud dat men de batterij geeft. Wordt 
deze correct uitgevoerd, dan zullen al heel wat 
problemen vermeden kunnen worden. Sommige 
factoren waaraan een batterij onderhevig is 
kunnen ook een rol spelen. Vrieskou bijvoor-
beeld. Of een batterij wegleggen voor een langere 
termijn kan nefast zijn.” 
“Laten we niet flauw doen: de marges op 
elektrische fietsen zitten goed”, erkent Piet 
Dijkmans. “Maar door de moeilijkheden met 
de batterijen en de repercussie op het vlak van 
dienst na verkoop verdwijnt heel wat van de 
marge opnieuw. Punt is ook dat de waarborg 
op batterijen, net als op de rest van de fiets 
bedraagt die twee jaar, te kort is. Er doen zich 
wel vaker problemen voor na dat tweede jaar. 
Als je dan weet dat de klassieke leasetijd drie 
jaar bedraagt, dan voel je de bui al hangen. 
We zouden lessen kunnen trekken uit de auto-
motive. Manifesteert zich een probleem, dan 
worden auto’s teruggeroepen. Niet bij fietsen. 
Daar is het de klant die bij aanklopt wanneer 
hij iets voor heeft.” 

DE BATTERIJ IS NIET ENKEL 
EEN BELANGRIJKE FACTOR 
VAN DE PRIJSZETTING, VAAK 
BLIJKT ZE OOK HET ZWAKKE 
PUNT VAN DE EBIKE TE ZIJN.”
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“Van de globale trends die we op het vlak van 
batterijtechnologie ontwaren, plukken wij in 
onze branche evenzeer de vruchten”, legt 
Guido Brenders, Zaakvoerder van Active Pits, 
uit. “Je ziet dat er een evolutie is naar lichter 
en krachtiger, wat voor moto’s en bromfiet-
sen zo mogelijk nog belangrijker is dan voor 
personenwagens, bussen en dergelijke meer. 
Wij schrijven inzake gewicht nu eenmaal een 
ander verhaal (glimlacht). Ook op het vlak van 
betrouwbaarheid en levensduur werden aan-
zienlijke stappen gezet. Stuk voor stuk positieve 
ontwikkelingen dus, ook al moet hier toch één 

kanttekening bij geplaatst worden.” 
“Ik kan natuurlijk enkel vanuit mijn eigen praktijk-
ervaring spreken, maar wat me opvalt is dat soms 
een aanzienlijke kloof gaapt tussen de theorie 
en de praktijkprestaties”, vervolgt Brenders. 
“Een voorbeeld: afhankelijk van het soort ijzerfos-
faat, mangaan, polymeer en dergelijke zal men bij 
lithiumgeneratiebatterijen in de literatuur dikwijls 
waarden opgeven van meer dan 1.000 cycli. Toch 
kan het in de praktijk al een succes genoemd 
worden als de batterij na 600 cycli nog over een 
behoorlijke actieradius beschikt.”  

Mobiliteitsantwoord 

“Dealers mogen geen passieve toeschouwers 
zijn van de manier waarop de markt evolueert”, 
benadrukt Guido Brenders. “Er is een maat-
schappelijke realiteit waar wij niet omheen 
kunnen. De mobiliteit is en blijft een torenhoog 
probleem in ons land. Tweewielers, en dan 
denk ik in het bijzonder aan scooters, zijn vaak 
het enige plausibele alternatief voor de wagen. 
Maar er speelt ook een wijzigend bewustzijn bij 
de mensen. Steeds meer wordt milieubewustzijn 
als een plicht gezien, meer dan wat holle frasen. 
En hier bieden elektrische scooters en bromfiet-
sen een serieus antwoord op. De voorbije twee 
jaar zag ik de vraag naar elektrische scooters 
duidelijk toenemen. Tot op zekere hoogte kan 

dit verklaard worden door de bestaande subsi-
dieregeling. Deze bestaan op zowel gewestelijk 
als federaal vlak, en vaak zijn ze nog combi-
neerbaar ook. De verwachte groei zal nog wel 
een tijdje gedragen worden door deze subsidies, 
maar het maakt die stijging er niet minder reëel 
op. Persoonlijk gok ik dat het totale marktaan-
deel van elektrische scooters en dito motorfietsen 
tegen 2025 zo’n 5 % zal bedragen. Van het totale 
park, wel te verstaan.” 

Sector voorbereiden 

Meer elektrisch aangedreven ‘tweewielers’ 
plaatst dealers voor enkele belangrijk uitdagin-
gen, meent Guido Brenders. “Het is belangrijk 
dat we deze markt niet zien verdwijnen in handen 
van enkele grote gespecialiseerde spelers”, 
waarschuwt hij. “Enkel wanneer we de nodige 
knowhow in huis hebben, zal dit vermeden 
kunnen worden. Concreet betekent dit inves-
teren in materiaal en opleiding. Voor elektrisch 
rijden zal ook ons businessmodel herzien moeten 
worden. Want tegenover de noodzaak om hoger 
opgeleid en gespecialiseerde medewerkers te 
kunnen inzetten, staat ook de realiteit dat elektri-
sche mobiliteit minder klassieke service-inkom-
sten genereert. Beide verzoenen in een sector 
waar de rentabiliteit al sowieso laag ligt, is geen 
sinecure.” 

Guido Brenders, zaakvoerder Active Pits

HET IS 
BELANGRIJK DAT 
WE DE MARKT 
VAN ELEKTRISCH 
AANGEDREVEN 
TWEEWIELERS 
NIET ZIEN 
VERDWIJNEN IN 
DE RICHTING VAN 
ENKELE GROTE 
SPELERS.”

SCOOTERS EN MOTORFIETSEN 

“Dealers worden uitgedaagd” 

De markt van elektrische scooter 
en motorfietsen zit in de lift. Maar 
deze groei kan enkel een positief 
verhaal worden als dealers ook 
bereid zijn erin te investeren. 
“Elektrische mobiliteit zal ons 
verplichten ons businessmodel 
te herzien”, klinkt het. 

Michaël Vandamme
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De elektrificatie zet zich niet enkel door bij de nieuwste automodellen. Ook bij de zogenaamde 
‘youngtimers’ is er een ontluikende markt voor elektrisch aangedreven exemplaren. Ombouw, al dan niet 
in combinatie met een doorgedreven restauratie, of volledige nieuwbouw zijn daarbij de mogelijkheden. 
Telkens zijn de technische uitdagingen niet te onderschatten. 

Tony De Mesel  

Autoliefhebbers die in een LEZ (Lage Emissie 
Zone) wonen en er ook hun oldtimer of young-
timer hebben gestald, zijn de pineut en kunnen 
niet zomaar ongepland hun lievelingsauto bui-
tenrijden voor een ritje. Ook voor eigenaars die 
buiten de stad wonen, is de LEZ zonder meer een 
‘no-gozone’ geworden. Hemeltergend! Dat kan 
een reden zijn om te kiezen voor een elektrisch 
aangedreven ‘classic’. 

Toegegeven, het klinkt als heiligschennis voor 
de ware petrolhead. De ronk van de motor, het 
schakelen en de geur die bij een verbrandings-
motor hoort zijn zaken die je moet missen in een 
elektrische auto. Anderzijds moeten geen carbu-
ratoren of ontsteking meer worden afgesteld en 
een lekkende cilinderkoppakking of een falende 
benzinepomp hoef je ook al niet vrezen. Zoeken 
naar tal van mechanische onderdelen wordt tot 
een minimum herleid, tenminste als de ombouw 
tot een elektrische aandrijving op een vakkun-
dige manier is gebeurd. 

Met kennis van zaken

De ombouw tot een elektrische auto is snel 
gezegd maar niet gauw gebeurd. Er zijn tal van 
technische uitdagingen. Een opleiding om te 
werken aan EV’s (Elektrische Voertuigen), zoals 
EDUCAM die voorziet, is een pure noodzaak 
en een minimum. Wie heel wat ervaring heeft 
met automechaniek, wordt geconfronteerd 
met een hele nieuwe technologie. Bovendien 
moeten heel wat veiligheidsaspecten worden 
overwogen. We spreken niet langer van 12 volt 
maar misschien 400 volt, hoogspanning dus, 
en dat vraagt om de nodige veiligheidsmaatre-
gelen. De technieker moet de gevaren kennen, 
moet weten hoe hij een systeem spannings-
loos kan zetten en hij moet vaardig zijn met de 
spanningsmeter. Bij de ombouw moet je weten 
welke elektrische motor en batterij bruikbaar zijn, 
waar en hoe die gaan geplaatst worden. Wordt 
de bestaande aandrijflijn geheel of gedeeltelijk 
behouden? Dan zijn er nog de remmen. Hoe ga je 

die bekrachtigen als er oorspronkelijk een motor-
gestuurde servo was en dan hebben we het nog 
niet over de verwarming… We kunnen nog even 
doorgaan want er moet ook nog een laadpunt op 
de auto worden voorzien.

Amazon uit Amsterdam

Anne Kloppenborg, half-Nederlander, half-Ame-
rikaan en de zaakvoerder van New Electric met 
hoofdvestiging in Amsterdam, heeft de uitdaging 
aangegaan. Net iets meer dan 10 jaar geleden, 
kwam hij op het idee om een elektrisch aangedre-
ven speedboot te ontwikkelen. Ondertussen heeft hij 
al meer dan 15 exemplaren geleverd, speedboten 
maar ook rondvaartboten. Hij heeft aandrijfpakketten 
ontwikkeld voor botenbouwers. Van het een kwam 
het ander. Zo is het idee ontstaan om ook auto’s om 
te bouwen. Niet de eerste de beste auto’s want de 
ombouw is duur. Er komt heel wat ontwikkelings-
werk bij kijken. Het meest gevraagd is de ombouw 

De roadster van RWB maakt gebruik van een nieuwgebouwde carrosserie 
van een MGB.

Op basis van een bestaande E-Type bouwt Jaguar Classic de E-Type Zero.

ELEKTRISCHE OLDTIMERS

Vintage en Volt
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van oude Volvo’s: de 120-Serie, beter bekend als 
de Amazon, en de 245-modellen. De ombouw van 
een Amazon gaat gauw € 55.000 kosten. Dat is 
een smak geld. Voor de ware liefhebber is dat geen 
probleem, zo weet Kloppenborg. Ook niet voor het 
Franse depannagebedrijf ATS, dat Land Cruisers 
elektrisch laat ombouwen bij New Electric. 

RBW en MG

Ongetwijfeld een van de succesvolste producen-
ten van elektrische ‘klassiekers’ is het Engelse 
RBW Electric Classic Cars dat ontstaan is uit het 
restauratiebedrijf RBW Classic & Sports Cars. 
Oprichter en zaakvoerder Peter Swain staat 
bekend als een perfectionist. Zijn ervaring als 
restaurateur en zijn kennis van elektronica en 
elektrische toepassingen brachten hem op het 
idee om een elektrische klassieker te ontwikke-
len. Hij koos voor de MG B die volledig nieuw 
wordt gebouwd en dus geen ombouw is op basis 
van een bestaande MG. De ganse carrosserie 
wordt geleverd door British Motor Heritage dat 
over de persen en de oorspronkelijke mallen van 
heel wat Britse klassiekers beschikt, gaande van 
de Mini tot de Triumph Stag. Alle panelen zijn 

nieuw en de carrosserie wordt voorgeassem-
bleerd aan RBW geleverd. 
De motor komt van Zytek Automotive dat deel 
uitmaakt van Continental Engineering Services 
(CES), op zijn beurt een afdeling van Continental 
AG. De elektrische motor is goed voor 70 kW en 
laat de auto vanuit stilstand naar 100 km/u ver-
snellen in net geen 9 seconden, niet slecht. 
De motor en de compacte aandrijflijn vormen 
één geheel en steken achterin de auto. Vooraan 
is de lithium-ion batterij gemonteerd en die 
maakt gebruik van technologie die ook bij de 
Nissan Leaf terug te vinden is. Hyperdrive is de 
fabrikant.
Dit bedrijf levert ook batterijen aan JCB voor zijn 
grondwerkmachines. Het frame waarop de motor 
en de aandrijflijn zijn gemonteerd, samen met de 
ophanging vooraan en achteraan is ontwikkeld 
door Development Engineering & Enterprise. 
De ophanging is ook achteraan onafhankelijk, wat 
niet het geval was bij de oorspronkelijke MGB die 
het moest stellen met een starre as en bladveren. 
Kortom, Peter Swain heeft zich duidelijk omringd 
door specialisten. De eindassemblage van de 
auto gebeurt bij RWB. De auto kost £105.000, 
aan de huidige koers komt dat neer op een fikse 
€ 110.000 maar voor dat geld wordt een ‘nieuwe’ 

classic voor de deur geparkeerd. RBW zoekt nog 
importeurs…

De grote merken volgen

De initiatieven om klassiekers te elektrificeren 
blijft niet beperkt tot een dozijn specialisten. 
Jaguar en meer bepaald zijn afdeling Jaguar 
Classic, gespecialiseerd in restauratie, heeft net 
de E-Type Zero gelanceerd. Er wordt gestart van 
een bestaande donorauto die volledig gerestau-
reerd wordt en dan een elektrische aandrijving 
meekrijgt. Daarvoor wordt heel wat technologie 
gebruikt die al een toepassing kent in de i-Pace. 
De motor en de aandrijflijn steken achterin en 
vooraan neemt de lithium-ion batterij de plaats 
in van de vroegere zes-in-lijnbenzinemotor. 
Tegelijk wordt een digitaal instrumentenbord 
gemonteerd en krijgen de koplampen ledver-
lichting. Achter de benzineklep kun je nu de 
stekker kwijt. 
Ook bij Renault, dat toch al een heel palmares 
heeft qua elektrische auto’s, wordt gekeken of er 
een markt is voor een retroproduct. Zo heeft het 
een paar maanden geleden een concept getoond 
op basis van de Renault 4.

Het is even wennen. Achter de benzineklep komt de stekker. Zowel bij de E-Type als de RWB steekt de lithium-ion batterij vooraan.

MATERIAL HANDLING 

AANDEEL BATTERIJEN GROEIT 
“Binnen de material handling business nemen batterijen een 
steeds belangrijkere plaats in”, merkt Hugues Van Espen, 
Managing Director Toyota Material Handling Belux, op. “Wanneer 
we een momentopname van de markt, dan blijkt zo’n 50 % van 
de vorkheftrucks met thermische aandrijving te functioneren. 
Het voordeel ligt ergens voor de hand. Deze motoren beschik-
ken over meer power, anderzijds moet ook een evolutie van de 

batterijen op dat vlak vastgesteld worden. Stilaan maar zeker 
gaan we naar een aandeel van batterijen van 60 %. Parallel 
hiermee zien we een overschakeling naar lithium-ion batterijen. 
Een groot nadeel van batterijen zijn altijd de ongemakken van 
het opladen geweest. Dit verloopt te traag, moet in een aparte 
laadzone geburen, en dergelijke meer. Met lithium-ion batte-
rijen vangt men dit grotendeels op. Ze zijn ook kleiner. Het klopt 
dat de investering groter is, maar de oefening wat de return 
hierop is hangt af van geval tot geval. Een dergelijke becijfering 
moet gebeuren voor men een keuze maakt.”
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DE FASE NA HET GEBRUIK 

Verantwoordelijkheid  
rust op producenten

Naast de productie, verdeling en 
gebruik van een batterij begint nog 
een heel andere fase van recyclage. 
De verplichtingen zijn streng en 
duidelijk, en rusten vooral op de 
schouders van de producenten/
invoerders. Bebat is belast met de 
taak een zo groot deel van wat moet 
gebeuren uit handen te nemen. 
Een stand van zaken. 

Michaël Vandamme

“Wat moet gebeuren met afgedankte batterijen 
is een juridisch verhaal, en net zoals zo vaak 
werd dit op Europees niveau geschreven”, legt 
Martine Vanheers, Directeur Finance, Customer 
Service, Legal & Public Affairs bij Bebat, uit. 
“Het startpunt is de zogenaamde batterijrichtlijn, 
gekend onder de referentie 2006/66 voor de lief-
hebbers (lacht), die in een regeling voorziet voor 
alle soorten batterijen. Deze worden trouwens in 
drie grote groepen onderverdeeld: draagbare, 
industriële en automotive. Op zich kan men 
zich best inbeelden welk soort batterij tot welke 
categorie behoort, maar verrassend is misschien 
dat het segment automotive zich beperkt tot 
startbatterijen. De batterijen die men in hybride 
en elektrische voertuigen aantreft worden als 
industrieel beschouwd. De wetgeving die men in 
de drie gewesten aantreft zijn een omzetting van 
wat door deze richtlijn voorgeschreven is.” 

Uitgangspunten 

“Zonder te veel in detail te treden, is het uitgangs-
punt van richtlijn en gewestelijke regelgeving dat 
een grote verantwoordelijkheid bij de producent 
en/of invoerder gelegd wordt. Ongeacht of de 
batterijen los verkocht of al in een of ander toestel 
of voertuig geplaatst zijn. Tegelijk heeft de hele 
distributieketen een verantwoordelijkheid naar 
de inzameling toe. Voor de klant betekent dit dat 
gebruikte batterijen gratis teruggenomen worden, 
dat is een ander principe. Onze rol als Bebat 

bestaat erin deze producenten zo veel mogelijk 
te helpen zodat ze aan hun terugnameplicht 
kunnen voldoen. Er zijn zo’n 24.000 inzamelpun-
ten verspreid over heel België waar afgedankte 
batterijen kunnen worden binnen gebracht. 
Wij zorgen voor de gratis inzameling en recyclage 
en verzorgen de nodige preventie- en sensibili-
seringsacties. Aan deze diensten hangt natuur-
lijk een prijskaartje, wat gefinancierd wordt 
via een bijdrage die deze producenten/invoer-
ders betalen voor elke batterij die op de markt 
gebracht wordt. Je zou kunnen zeggen dat door 
zich aan te sluiten bij ons, ze hun terugname-
plicht uitbesteden.” 

Bijdrageplicht 

“De manier waarop producenten aan hun bij-
drageplicht voldoen, hangt af van het soort 
batterij”, vervolgt Vanheers. “Ligt het gewicht 
van de batterij onder de 20 kg, dan betalen ze 
een all-inbijdrage op het moment dat de batterij 
op de markt gebracht wordt. Voor zwaardere 
batterijen is de invulling anders. Hiervoor zal 
een kleine administratieve bijdrage door de 
producent moeten betaald worden bij het op de 
markt brengen van de batterij. De kosten van 
inzameling en recyclage worden aangerekend op 
het ogenblik dat de afgedankte batterij vrijkomt. 
Simpel gesteld: afhankelijk van die grens van 
20  kg zal de bijdrageplicht vervuld moeten 
worden aan het begin of het einde van de keten.” 

Trends 

“Twee trends die kenmerkend zijn voor de batte-
rijmarkt in de brede zin van het woord hebben ons 
als Bebat voor extra uitdagingen geplaatst”, legt 
Martine Vanheers uit. “Enerzijds zie je dat heel 
wat batterijen kleiner worden. En van dit segment 
zijn de aantallen fors de hoogte ingegaan. Ergens 
logisch ook: je ziet in de samenleving dat meer 
toestellen mobiel worden. Toegespitst op de 
automotive kan iedereen vaststellen dat een 
klassieke sleutel enkel nog bij oude modellen 
gebruikt worden. Of denk maar aan de systemen 
van bandensensoren waarvan er heel wat op 
aparte batterijen  werken. Maar het gaat breder. 
Slechts één voorbeeld: men stelt een grote groei 
van het aantal hoorapparaten vast, automatisch 
heeft dit een weerslag op de vraag naar knoop-
celbatterijen. Er is echter nog een andere trend: 
bepaalde categorieën batterijen worden groter, 
en dat brengt ons tot de kern van de e-mobiliteit. 
Naast die omvang zit hun aantal in de lift. En dan 
hebben we het nog niet over de grote doorbaak 
die wij als organisatie nu al anticiperen.”  

Individueel plan of... Bebat?  

Bebat is een organisatie met een opdracht, 
maar de aansluiting is in se vrijblijvend? 
“Aanvankelijk is dit zo, inderdaad”, antwoordt 
Martine Vanheers. “De verplichtingen waaraan 
producenten moeten voldoen zijn zwaar. Naast 

“Vanuit economische en ecologische motieven is het producthergebruik, het zogenaamde second life, 
waarbij minder zware eisen aan de batterij worden gesteld aantrekkelijk.”
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DE BATTERIJ NA DE BATTERIJ 
“Anders dan een auto die ontmanteld wordt en waarvan 
de onderdelen voor hergebruik dienen, plaatst het effec-
tieve hergebruik van een batterij als dusdanig ons voor 
enkele juridische moeilijkheden”, legt Martine Vanheers 
uit. “Een zijdelings effect van de bestaande Europese 
batterijrichtlijn is dat deze richtlijn aangeeft dat alle 
afgedankte batterijen moeten worden gerecycleerd. Maar 
vanuit economische en ecologische motieven is het pro-
ducthergebruik, het zogenaamde second life, waarbij 
minder zware eisen aan de batterij worden gesteld, aan-
trekkelijk. Dit moet absoluut aangepast worden bij de 
herziening van de batterijrichtlijn. In de veronderstelling 
dat dit tweede gebruik wél mogelijk is, stelt zich nog een 
andere juridische moeilijkheid. Er wordt een grote verant-
woordelijkheid gelegd op de producenten, dat is geweten. 
Maar als je de batterij een nieuwe benutting met nieuwe 
gebruikers geeft, kan de product aansprakelijkheid nog 
bij de initiële producent blijven? Een batterij van een 
elektrische wagen die achteraf gebruikt voor de opslag 
van de elektriciteit die door zonnepanelen opgewekt 
wordt. De oorspronkelijke producent aanspreken ligt toch 
wel moeilijk… Dit moet ook op Europees niveau geregeld 
worden.” 

EUROPESE AANPAK VAN HV-BATTERIJEN 
Bebat, dat inmiddels al een kwarteeuw oud is, staat bij het 
grote publiek vooral bekend als dé organisatie die instaat voor 
het inzamelen, sorteren en recycleren van kleine batterijen. 
Klopt ook, maar zoals inmiddels geweten is de opdracht breder 
gedefinieerd. Inmiddels is ook het tijdperk van de zogenaamde 
High Voltage (HV) batterijen zoals gebruikt in hybride en elektri-
sche voertuigen definitief betreden. “Op aansturen van Bebat 
werd in 2018 Reneos opgestart, een IT-platform van 18 soort-
gelijke organisaties, afkomstig uit 16 verschillende landen, 
met als doel het ophalen en behandelen van deze HV-batterijen 
op een Europese schaal aan te pakken”, verduidelijkt Martine 
Vanheers. “Een volledige service wordt zo op een internationale 
schaal aangeboden. Te beginnen met het ophalen ervan – één 
aanvraag via het webplatform van Reneos volstaat. Er wordt 
vervolgens gezorgd voor de diagnose van de verschillende 
cellen, de ontmanteling van de batterij, de recyclage en indien 
mogelijk het vinden van een tweede toepassing voor de cellen 
die nog bruikbaar zijn. En niet onbelangrijk: op die manier 
zorgen wij ook voor de compliance en rapportering, de admi-
nistratieve verwerking zeg maar, waardoor alles conform de 
voorschriften van de batterijrichtlijn gebeurt.” 

www.reneos.eu 

de organisatie van de inzameling in heel België 
en de recyclage moet een producent/invoerder 
ook preventie- en sensibiliseringsacties onderne-
men. Daarnaast dient hij te rapporteren aan de 
overheden, wat maakt dat ook een administra-
tieve last op hun schouders rust. We proberen 
onze meerwaarde aan te tonen door net zoveel 

mogelijk lasten voor onze rekening te nemen. 
Wel moet men ons nog rapporteren hoeveel bat-
terijen precies op de markt worden gebracht, 
al dan niet maandelijks, afhankelijk van de 
aantallen. Wie uiteindelijk beslist op eigen houtje 
aan zijn verplichting te voldoen, kijkt tegen een 
hele opdracht aan. Die bedrijven moeten een 

specifiek plan indienen bij hun respectievelijke 
gewestelijke overheid. Wij voeren bewuste acties 
naar bedrijven die nog niet aangesloten zijn en 
nog geen individueel plan hebben opgesteld. 
Slagen we er niet in hen te overtuigen aan de 
verplichtingen te voldoen, dan zijn wij verplicht 
dit aan de overheid te rapporteren.” 

Bebat is uw partner  
voor elk van deze stappen.  
U beslist.
• correct en veilig (ADR) transport
• opslag
• diagnose van de cellen

• ontmanteling
• second life
• recyclage

Bovendien kunt u bij ons ook terecht voor rapportering en comppliance.

BEBAT, UW OPLOSSING OP MAAT
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LISE HELINCKS, ENIGE VROUWELIJKE DEELNEMER GOUDEN AUTOSLEUTEL

“Sleutelen aan een elektrische auto  
zal nooit meer hetzelfde zijn”

De Gouden Autosleutel winnen, is helaas 
niet gelukt. Maar dat Lise Helincks (20) 
uit Bazel deelnam aan deze uitdagende 
wedstrijd, als enige jonge vrouw overigens, 
is op zich al een prestatie. Een gesprek 
met deze pittige dame, die haar handen 
vuil durft te maken en niet te beroerd is om 
banden en velgen te sjouwen.

Hilde Van Raemdonck – Foto Benjamin Brolet

Dat de appel niet ver van de boom valt, was 
al snel duidelijk. Van kleins af beleefde Lise 
meer plezier aan het in en uit elkaar halen van 
dingen dan aan het spelen met poppen. Ze had 
duidelijk technisch inzicht, net als haar ouders, 
allebei ingenieurs en werkzaam bij BASF in de 
Antwerpse haven. Uiteraard hadden die liefst 
gezien dat hun dochter eerst het algemeen 
secundair onderwijs zou afmaken, maar het liep 
even anders. Lise werd schoolmoe, had geen zin 
meer in al die theoretische vakken en verveelde 
zich. Intussen sleutelde ze thuis aan brommers 
tot ze – eens 18 – ook auto’s onder handen nam. 
Het was duidelijk welke richting ze op wilde en 
na een omzwerving via het TSO schreef ze zich 
in voor de Syntra-opleiding ‘polyvalent automeca-
nicien’ in Sint-Niklaas, een combinatie van één 
dag op de schoolbanken en vier dagen werken. 
Een formule die haar uitstekend beviel.

Multimerkengarage

Lise kwam terecht bij een multimerkengarage, 
wat haar het voordeel bood meerdere merken te 
mogen servicen. “Zo kun je sneller meer ervaring 
opdoen, meer en verschillende soorten gereed-
schappen leren hanteren en een breder ‘autoge-
voel’ ontwikkelen.”
Solliciteren als jonge vrouw voor een dergelijke 
baan, was nochtans niet evident. “Ik voelde telkens 
dat gebrek aan vertrouwen om ‘een meisje’ aan 
auto’s te laten sleutelen.” Maar met haar huidige 
baas, Robert, klikte het meteen. “Hij gaf me ver-
trouwen en de kans om bijkomende opleidingen te 
volgen, zoals recent nog, een specialisatiecursus 
rond emissies en elektrische auto’s met HEV2-
diploma. En binnenkort mag ik me nog verder bij-

scholen voor de elektrische auto, want dat wordt 
ongetwijfeld de toekomst.” 

Gouden Autosleutel

Het was ook mee onder impuls van haar baas dat 
ze deelnam aan de Gouden Autosleutel. “Het the-
oretische gedeelte was het moeilijkst, maar de 
praktische proef – zo snel mogelijk een elektri-
sche storing ontdekken – was snel geklaard.”
Lise is een autoliefhebber en kan zich geen 
leven zonder sleutelen inbeelden. Ze rijdt met 
een bescheiden Seat Ibiza maar als het van 
haar (budget) afhing, zou het een Ford Mustang 
met V8-motor uit 1966 zijn. Dat er heel wat aan 
het veranderen is in de autosector en op mobi-
liteitsvlak, merkt ze ook. In haar vriendenkring 
heeft iedereen nog een rijbewijs, maar dat heeft 
wellicht alles te maken met het feit dat een 
auto waar zij woont eigenlijk onmisbaar is want 
openbaar vervoer praktisch onbestaand. Maar ze 
begrijpt de trend. “Waarom zouden jongeren in 
de stad nog een rijbewijs halen als ze toch alles 

met fiets, bus of tram kunnen doen? Een auto is 
tenslotte ook een flinke kostenpost.” 

Bureaujob?

Dat steeds meer mensen de auto de rug toekeren 
en alternatieven zoeken, vindt ze prima voor het 
milieu, maar tegelijk hoopt ze dat de verbran-
dingsmotor niet gauw verdwijnt. “Tenminste, als 
mecanicien, want sleutelen aan een elektrische 
auto zal nooit meer hetzelfde zijn. Het zal eerder 
gaan om het vervangen van componenten dan 
om het demonteren, schoonmaken, checken, 
herstellen en weer monteren van onderdelen.” 
Ze beseft ook dat het vak en haar job er in de 
toekomst ongetwijfeld anders zullen uitzien. 
Al heeft ze daar geen moeite mee. “Ik kan me 
voorstellen dat ik binnen een jaar of 10 nog wel in 
een garage meedraai, maar dan misschien in een 
bureaujob, om wisselstukken te bestellen of zo.”

IK GA ME 
NOG VERDER 
BIJSCHOLEN VOOR 
DE ELEKTRISCHE 
AUTO, WANT 
DAT WORDT 
ONGETWIJFELD 
DE TOEKOMST.”

PROFIEL
 ► LEEFTIJD: 20 jaar 
 ► STATUUT: arbeidster
 ► OPLEIDING: polyvalent automecanicien
 ► 1STE JOB: hulpmecanicien
 ► HOBBY’S: schilderen, puzzelen, lezen, 
longboarden, skateboarden

 ► DROOMWAGEN OF -MOTOR: Ford Mustang, 
289ci, V8, 1966

 ► FAVORIETE BESTEMMING: Lapland
 ► FAVORIETE DRANK: latte macchiato
 ► AMBITIE BINNEN 5 OF 10 JAAR: in de autosector 
als mecanicien of op kantoor
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CAP2600 WORKSHOP
De Expert lichtregelaar

Met hulpmiddel om vloer 
onregelmatigheden te compenseren 
zodat gebruik in alle delen van de 
werkplaats mogelijk is.

Multizone gebruik

Gedetailleerd rapport dat de diagnose 
weergeeft van de staat van de lichten 
van een voertuig.

Expert rapport

www.capelec.com
Telefoon +33 (0)4 67 156 156
c o n t a c t @ c a p e l e c . f r

IN
NOVATIE

           A

N Y W H ERE®

MULTIZONE GEBRUIK

UTILISATION MULTIZONE

Dagelijks
1 55” Smart TV 

te winnen 

Topmerken

Non-stop demo’s 

Speciale voorwaarden enkel 
geldig van 22 tot 24 sept 

Free parking 

Free drinks & snacks

Zondag 22 sept. 
van 10 tot 18u 

Maandag 23 & dinsdag 24 sept. 
van 14 tot 21u 

Mechelsesteenweg 309, Kontich 

info@proveqplus.com

POP UP
 Showroom 
Antwerpen



AUTOBEDRIJF JOHAN VAN LOOCKE NV

Bijna vier decennia droomjob 
Johan Van Loocke huwde in oktober 1980, begon dat jaar zijn garagebedrijf op het erf van 
zijn vaders boerderij en stak daar samen met zijn echtgenote Marleen al zijn energie in. 
Vandaag heeft ook zoon Pieter zijn plaats gevonden in het bloeiende familiebedrijf.

Eduard Coddé – Foto’s Benjamin Brolet

“Op de boerderij van mijn vader heb ik zelf een 
put gegraven om aan auto’s te kunnen werken” 
blikt Johan Van Loocke terug. “Mijn oom was fiet-
senmaker en was dus engszins mijn voorbeeld. 
Als kind wou ik al aan auto’s werken, dat was 
mijn droom. Uiteindelijk heb ik van mijn droom 
mijn beroep kunnen maken”.
Als jongeling ging hij aan de slag bij Mercedes-Benz 
Vereenooghe en ‘leerde daar goed werken’ zoals 
hij nu aangeeft. “We hebben dag en nacht samen-
gewerkt en -geleefd, wat zeker niet eenvoudig is” 
getuigt zijn echtgenote. “Doordat je voortdurend aan 
elkaars zijde werkt, is er nooit een moment om eens 
afstand te kunnen nemen van de zaak”.

Al snel werd het eerste atelier te klein en 500 m 
verderop in de straat werd een carrosserie te koop 
gesteld. Johans moeder stimuleerde het jonge 
paar om ervoor te gaan. De nieuwe thuis voor de 
garage was 18 x 12 m groot. Er werden 2 mede-
werkers aangeworven en regelmatig kwam een 

derde kracht bijspringen. “We hebben veel 
gewerkt, vaak tot 2 à 3 uur ‘s nachts” herinnert 
het echtpaar zich nog goed. 
Alweer diende plaatsgebrek zich aan. “We zaten 
bovendien geblokkeerd in de dorpskern, maar 
kregen in 1987 de kans om als eerste te bouwen 
in een nieuwe ambachtelijke zone” verhaalt 
Johan Van Loocke. “Daar zijn we tot nu kunnen 
blijven groeien, al staat het terrein vandaag ook 
alweer overvol”.

Diesel zeker niet beu

Ondanks alle heisa blijft Autobedrijf Johan 
Van Loocke diesel-minded en eerder argwanend 
tegenover kleine benzinemotoren. “Hier 
komen veel trouwe klanten met 250.000 tot 
300.000 km op de teller” licht Johan Van Loocke 
toe. “Zij willen dat hun auto goed verzorgd wordt 
en we hen correct adviseren of ze niet beter hun 

voertuig vervangen dan wel er nog wat blijven 
mee verder rijden”. 
Zoon Pieter deed eerst enkele jaren ervaring op 
buiten het ouderlijk bedrijf. Hij werkte in Deinze 
in een Mercedes-Benz concessie. “We hebben 
nooit problemen met diesels” beaamt ook zoon 
Pieter. “Wie na het oplaaien van het dieselschan-
daal zijn diesel ruilde voor een benzine, is daar 
al lang ongelukkig over en wil terug een diesel”. 

Partner met toekomstvisie 

Autobedrijf Johan Van Loocke was klant bij 
grossier Accauto Tielt, deel uitmakend van de 
AD Groep, een organisatie die in België aan 
slagkracht verloor. “We werden aangezocht door 
Bosch, maar volgden onze vertrouwde grossier in 
zijn nieuw partnership, waardoor we toetraden in 
het 1, 2, 3 AutoService-garageconcept” verdui-
delijkt Johan Van Loocke. “We delen mee in hun 
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visie, een visie die zowel aandacht heeft voor het 
verleden als de toekomst van het onafhankelijke 
garagebedrijf”. 
De keuze voor een uithangbord als 1, 2, 
3 AutoService was hier zeker niet ingegeven 
door een tekort aan klanten. Meer zelfs, Johan 
Van Loocke is er rotsvast van overtuigd dat 
geen enkel label helpt wanneer je als garagebe-
drijf je klanten niet goed verzorgd. “Maar 1, 2, 
3 AutoService is duidelijk een nationaal sterk 
label, dat bijdraagt tot het overleven van de 
onafhankelijke garage” voelt Johan Van Loocke 
aan. “Via API Drive kunnen we ook aan jonge 
wagens werken, beschikken we over up-to-date 
diagnosemogelijkheden”.

“Het volgen van diverse scholingen draagt bij 
tot het professionaliseren van onze garageac-
tiviteiten” ervaart ook zoon Pieter Van Loocke. 

“Sommige opleidingen zijn zelfs verplicht, 
gekoppeld aan examens en dat vinden we goed. 
Dat de opleidingen veelal regionaal georgani-
seerd worden is ook een troef, want dat garan-
deert een grote opkomst en interessante uitwis-
selingen tussen collega’s”.
Pieter Van Loocke ziet serviceverlening op niveau 
als sleutel tot het overleven van de onafhankelijke 
garagist. De assistentie van de grossier is daarvoor 
cruciaal. “Waarborg op onderdelen kan vervallen 
wanneer ze niet met de juiste gereedschappen 
gemonteerd worden” licht hij toe. “De meeden-

kende grossier levert bij de bestelde onderdelen 
meteen het juiste gereedschap, wat heel wat 
problemen voorkomt”. Accauto heeft een groot 
aanbod gereedschappen voor uitlening, wat 
investeren in weinig gebruikt materiaal overbodig 
maakt en/of toelaat aan een groter aantal auto-
merken en modellen te werken. “Het vereist wel 
respect van de gebruikers” benadrukt Pieter 
Van Loocke. “Gereedschapskoffers moeten 
netjes en volledig gehouden worden zodat de 
volgende gebruiker niet in de knoei komt. Goede 
afspraken maken over het uitlenen helpt het 
gebruik van de gereedschappen maximaal te 
rentabiliseren”.

Evenwicht zoeken

“Het is vandaag een grote uitdaging om het 
evenwicht te vinden tussen service aan de klant, 
rendement en groei” klinkt het hier. “Er is te 
weinig kwalitatieve uitstroom uit het onderwijs 
om onze personeelsnoden in te vullen, wat onze 
verdere groeimogelijkheden beknot. Er is nood 
aan mensen met kennis van informatica en 
elektronica, maar het klassieke sleutelen mag 
evenmin verwaarloosd worden”. 
Pieter Van Loocke heeft een opleiding gevolgd in 
diagnose en foutanalyse met de computer. “Door 
diep te graven kan een probleem heel precies 
gekaderd worden en aansluitend efficiënter en 
sneller worden opgelost” commentarieert hij.  

“Voor onze carrosserie hebben we een vol jaar 
gezocht naar een geschikte medewerker en uit-
eindelijk een Litouwer in dienst genomen” gaat 
Johan Van Loocke verder. “Onze carrosserie is 
vooral ondersteunend aan de tweedehandsver-
koop. Uitbesteden is moeilijk, want daar gaan te 
veel uren transport inzitten”.  

“Een goede klantenservice begint bij het eerste 
contact op kantoor”, geeft Johan Van Loocke nog 
aan. “Een onthaalmedewerk(st)er zou wenselijk zijn. 
Pieter volgde een ‘opleiding service raadgever’ bij 
Mercedes-Benz, maar het is moeilijk tot onmogelijk 
voor een onafhankelijke garage om hier een voltijds 
medewerker op te zetten”.

BLOEIENDE HANDEL 
IN TWEEDEHANDS 
Autobedrijf Johan Van Loocke nv 
verkoopt jaarlijks 100 à 150 tweede-
handswagens over zowat heel België 
en zelfs daarbuiten. Het familiebe-
drijf steekt daar heel wat energie in. 
Alle te koop aangeboden wagens 
ondergaan 130 controlepunten, zijn 
technisch in prima staat, kregen 
een grote onderhoudsbeurt, zijn 
gewaxed en ook de carrosseriestaat 
is geoptimaliseerd. 
“Het laatste jaar besteden we 
nog meer aandacht aan onze 
inkoop” getuigt Johan Van Loocke. 
“We proberen zo zorgeloos mogelijk 
in te kopen, wagens met weinig 
kilometers – 60 à 70.000 km – wat 
ook positief terugslaat op de tevre-
denheid en trouw van de klanten. 
Een koper van tweedehands is vaak 
ook een klant voor onderhoud”.
De website die onder eigen beheer 
loopt, is een belangrijke tool voor de 
tweedehandsverkoop. Er is opnieuw 
toenemend vraag naar dieselmoto-
ren, zij het Euro 6. Achteraan staat 
een allegaartje overnames in goede 
staat, die amper 500 à 1.000 euro 
moeten kosten, maar als gevolg van 
hun Euro 3 status onverkoopbaar zijn.

IN HET KORT
 ► OPRICHTING: 1980
 ► SECTOR/ACTIVITEIT: onafhankelijk 

garagebedrijf
 ► ADRES VAN DE ZETEL: Aalterstraat 86 - 

8755 Ruiselede
 ► AANTAL VESTIGINGEN: 1
 ► PERSONEELSBESTAND: 9, waarvan 

3 familieleden

EEN INTENSIEVE 
SAMENWERKING 
MET DE GROSSIER 
DRINGT ZICH OP 
OM BIJ TE BLIJVEN 
OP VLAK VAN 
BIJSCHOLING, 
DIAGNOSE ONDER
STEUNING EN 
GEREED SCHAPPEN.”

Pieter en Johan Van Loocke
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Op het industrieterrein Waggelwater in Brugge ligt Profile Tyrecenter 
Puype, een van de grootste bandenspecialisten van de streek. 
TRAXIO Magazine sprak met zaakvoerder Johan Puype over hoe 
de bandenmarkt in België in elkaar zit, de kwaliteiten van Chinese 
banden en de voordelen van te werken onder de paraplu van een 
grote groep. 

Frederic Petitjean – Foto’s Benjamin Brolet

“Alles, behalve fietsbanden”. Zo omschrijft 
zaakvoerder Johan Puype het werkterrein van 
zijn bandencentrale op het industrieterrein 
Waggelwater in Brugge. “Wij doen auto-, motor- 
en vrachtwagenbanden, banden voor landbouw-
machines, bulldozers, clarks en zelfs kranen. 
Ongeveer alles waar wielen op zit, behalve dus 
fietsen.” 

De geschiedenis van Profile Tyrecenter Puype 
begint in 1954, wanneer vader Puype een 
bestaande bandencentrale (een van de eerste 
in de streek van Brugge) overneemt. In de jaren 
‘60 en ‘70 groeit de zaak snel: de markt voor 
auto’s en vrachtwagens boomt en dus zijn er ook 
veel banden nodig. “We zijn verschillende keren 
verhuisd en hebben een paar keer uitgebreid”, 
vertelt Johan Puype. “Sinds 1976 zitten we hier 
op het industrieterrein. Toen waren we hier zo 
goed als alleen, nu barst het uit zijn voegen. 
Ik zou hier wel graag willen blijven, commercieel 
gezien is dit een heel goede ligging.” 

Veertien voertuigen tegelijk

Puype begon in Waggelwater met een pand van 
2.000 m2, daarna werd er naar 4.000 m2 uitge-
breid en dan nog eens naar de 6.500 m2 van 
vandaag. “Veertien voertuigen kunnen we hier 
tegelijk bedienen”, zegt Johan fier. “En dan is er 
natuurlijk ook nog heel veel plaats nodig voor het 
bandenhotel, waar klanten hun banden kunnen 
laten stockeren. Daar liggen zo’n 22.000 wielen 
en banden. Ondertussen hebben we ook nog 
een vestiging in Torhout geopend, die doet vooral 
banden voor vrachtwagens.” 
Johan Puype staat sinds 1986 aan het roer van 
het bedrijf, samen met zijn broer Peter. Ze stellen 
een 25-tal mensen tewerk in hun twee bedrijven 
(6 in Torhout en een 18-tal in Brugge) en draaien 
een omzet van meer dan 8 miljoen euro. “De ban-
denmarkt groeit, maar onze omzet is de laatste 
vier, vijf jaar vrij stabiel gebleven. We verkopen 
wel meer banden, maar de prijzen zijn gedaald, 
zeker in het topsegment.”

Chinese banden

Profile Tyrecenter Puype heeft ook niet de 
ambitie om een echte prijsbreker te zijn, zegt 
Johan Puype. “Voor ongeveer de helft van onze 
klanten is de prijs van doorslaggevend belang, 
de andere helft wil gewoon een kwalitatieve band 
aan de correcte prijs. Echt enorme prijsverschil-
len op banden zijn er ook niet, zelfs niet als je het 
met internet vergelijkt. Ja, daar zullen de prijzen 
iets lager liggen, maar als je ze bij ons koopt, 
moet je je banden niet op voorhand bestellen en 
betalen, ze niet laten opsturen of gaan halen en 
niet thuisblijven om ze in ontvangst te nemen. 
Als je dat alles in rekening brengt, is die 5 euro 
prijsverschil de moeite niet. Bovendien kunnen 
wij klanten adviseren en dingen laten zien voor 
ze een aankoop doen. Wij verkopen bijvoorbeeld 
ook veel velgen. Soms komen hier klanten aan 
die velgen via een buitenlandse website hebben 
gekocht, die dan een centimeter uit hun wielkas-
ten steken. Dat mag in België niet, daar geraak 

ECHT 
ENORME PRIJS
VERSCHILLEN 
OP BANDEN 
ZIJN ER OOK 
NIET, ZELFS 
NIET ALS JE HET 
MET INTERNET 
VERGELIJKT.”

PROFILE TYRECENTER PUYPE 

In de ban van de band 
in Brugge
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je nooit mee door de keuring, maar dat weten ze 
natuurlijk niet.”
Naast de grote klassieke merken van banden, 
verkoopt Puype ook goedkopere Chinese banden. 

“Absoluut, dat zijn zeker geen slechte producten”, 
meent Johan. “Het prijsverschil zit hem heel 
vaak in de goedkopere productie ginder, niet 
omdat het een minderwaardige band is. Moet je 
zoiets onder een dure leaseauto steken? Nee, dat 
niet. Maar voor een stadsautootje dat weinig kilo-
meters doet of bijvoorbeeld voor een caravan is 
zoiets perfect. Beter een Chinese band dan een 
klapband omdat je met een band van meer dan 
7 jaar oud blijft rondrijden. En je krijgt dezelfde 
service als bij alle andere banden, ook die 
worden natuurlijk perfect uitgebalanceerd.” 

Gezocht: personeel

Heel wat bandencentrales van de Profile-
groep bieden ook onderhoud van auto’s aan. 
Bij Puype ligt daar tijdelijk minder de focus op. 

“Remblokjes, remschijven, uitlaten en schokdem-
pers doen we wel, maar groot onderhoud bijvoor-
beeld niet”, zegt Johan. “Waarom niet? Simpel, ik 

vind er momenteel het personeel niet voor. Met al 
die elektronica tegenwoordig moet je gespecia-
liseerde mensen hebben en automecanicien is 
een serieus knelpuntberoep geworden. Vanuit 
Profile geven we wel regelmatig opleidingen voor 
onderhoud, maar voorlopig is de instroom niet 
groot genoeg om onderhoud op een continue, 
kwalitatieve manier aan te bieden. Wij zijn 
trouwens continu op zoek naar meer personeel, 
ook voor de bandencentrale.”
Naast personeel, zijn er nog wel wat uitdagingen 
in de bandenbusiness. Wat veel mensen bijvoor-
beeld onderschatten, is dat een bandencentrale 
een zeer fluctuerende business is, zegt Johan. 

“Omdat het zomer is, heb ik tijd om dit interview 
te doen, nu komen hier pakweg een 40-tal 
auto’s per dag binnen. Maar eens september is 
het hier alle hens aan dek vanwege de winter-
wissels. Dan stijgt dat naar 100 auto’s per dag. 
Dat verloopt volgens een zeer strak getimede 
operatie. Als alles meezit, rijdt een klant hier op 
een half uur binnen en buiten, maar soms ben 
je meer dan een uur aan een auto bezig. Dan is 
het echt stevig doorwerken om te zorgen dat de 
planning niet in het honderd loopt. Op piekmo-
menten hebben we hier ook een enkele Poolse 
tijdelijke krachten rondlopen om ons uit de 
brand te helpen. Veel hangt ook af van het weer. 
Als het een zachte winter is, en zo hebben we 
er de laatste tijd heel wat gehad, wacht iedereen 
tot de eerste echte winterprik om zijn winterban-
den te leggen. En dan komen ze allemaal tegelijk 
(lacht).” 

DE VOORDELEN VAN 
EEN GROEP
Puype maakt deel uit van Profile 
Tyrecenter, een groep die meer dan 
80 bandencentrales over heel België 
groepeert. Het is een concurrent 
van bijvoorbeeld Eurotyre, Q-Team, 
VDK en Ceva. “Je aansluiten bij 
zo’n groep is echt wel zinvol”, zegt 
Johan Puype. “Leasingbedrijven bij-
voorbeeld werken al sowieso enkel 
met dit soort groepen samen, omdat 
ze hun klanten een dekking over 
heel het land willen aanbieden, met 
een centrale facturatie. Dat kan je 
als kleine zelfstandige natuurlijk 
nooit aanbieden. Ze organiseren ook 
opleidingen en ondersteunen onze 
marketing, het is goed voor onze 
herkenbaarheid. En natuurlijk doen 
we ook groepsaankopen bij de ban-
denfabrikanten, waardoor we betere 
condities krijgen.”

Dat soort ondersteuning komt 
uiteraard niet gratis. “Om bij de 
groep te mogen aansluiten, betalen 
we een jaarlijkse franchise-fee. 
Er zijn nu zo’n 80-tal Profile-centers 
in België, maar in Nederland zijn er 
bij voor beeld meer dan 250. Er is in 
België dan ook nog wel plaats voor 
bijkomende vestigingen.”

IN HET KORT
 ► JAAR VAN OPRICHTING: 1954 (overname)
 ► AANTAL VESTIGINGEN: 2 (Brugge en Torhout)
 ► AANTAL WERKNEMERS: 24
 ► OMZET: 8,3 miljoen (Brugge en Torhout)
 ► OPPERVLAKTE: 6.500 m2 (Brugge)
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IDE Automotive zette zich op de kaart als specialist voor injectie en 
dieseltechniek. Nu 20 jaar geleden werd daar de groothandelsfunctie 
voor auto-onderdelen en werkplaatsuitrusting aan toegevoegd, 
waarbij zowel b2b- als b2c- klanten aan hun trekken komen. 

Eduard Coddé – Foto’s Benjamin Brolet

IDE Automotive wordt geleid door Wouter Ide, 
Jurgen De Keyzer, zijn schoonbroer en zus Petra. 

Zij willen hun bedrijf tot referentie maken 
als groothandel auto-onderdelen en 
gereedschappen/werkplaatsuitrusting 
in de regio West-, Oost-Vlaanderen en 
Henegouwen. Daartoe wordt gefocust 
op een service van bumper tot bumper, 
met een brede voorraad van slijtage- en 
technische onderdelen. Daarnaast een 
compleet gamma carrosserie-onderde-
len en toebehoren.
IDE Automotive beschikt over twee 

locaties: Pittem, waar de hoofdzetel is 
gevestigd en alle activiteiten aan bod komen, en 
Maldegem van waaruit de ruime regio Kust tot 
Gent bediend wordt.

Ontzorgen van de klant

Als grossier zien zij een belangrijke taak 
weggelegd in het ontzorgen van de klant, wat 
ook tot klantbinding op lange termijn leidt. 

“Automatisering is noodzakelijk en een van 
de aspecten waarmee we de klanten kunnen 
ontzorgen” licht Wouter Ide toe. “In real time 
zien de klanten hun prijs en de beschik-
baarheid van de onderdelen op voorraad. 

Uiteraard moet het aanbod als grossier aantrek-
kelijk blijven. Daarom namen we in 2018 banden 
op in ons aanbod; voor 2019 zijn we bezig met 
een productgamma voor elektrische voertuigen”.
‘Ontzorgen’ betekent voor IDE Automotive dat de 
relatie met de klant om meer gaat dan de prijs, 
zelfs om meer dan automotive! “De eigenaar moet 
zich goed voelen in zijn garage” argumenteert 
Wouter Ide. “Hij en zijn medewerker(s) moeten 
er voldoening uit halen. Maar de complexiteit van 
het garagebedrijf maakt vandaag dat de exploita-
tienoden vaak ver verwijderd staan van de tech-
nische en dienstverlenende basis. Daar spelen 
we o.a. op in met zeer uiteenlopende opleidingen 
die in aanmerking komen voor de kmo-porte-
feuille. Een voorbeeld is de HEV2-opleiding met 
certificaat in samenwerking met EDUCAM.”
Het logistieke apparaat is van groot belang voor 
het succesvol invullen van de groothandelsfunc-
tie. IDE Automotive biedt regionaal drie keer per 
dag leveringen aan, waarvan twee in de voormid-
dag. “We hebben verschillende pistes uitgedacht 
om tot de beste performantie te komen” licht 
Wouter Ide toe. “Door het optimaliseren van het 
logistieke apparaat ligt meer samenwerking per 
klant in het verschiet en dat leidt tot meer effici-
entie voor de groothandel en een win-winsituatie 
voor alle partijen”.

IDE AUTOMOTIVE

Zelfstandig met voordeel 
van schaalgrootte 

WE ZIJN NIET BANG VOOR DE 
TOEKOMST MAAR MOETEN VOORT
DUREND ALERT BLIJVEN VOOR 
VERANDERINGEN IN DE MARKT”
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Specialist dieseltechniek

IDE Automotive heeft een rijke expertise 
opgebouwd met injectiesystemen en diesel-
techniek in het bijzonder. Daarvoor heeft het 
verschillende goed uitgeruste ateliers en aanpa-
lende garagefaciliteiten voor alle soorten voertui-
gen, inclusief landbouwvoertuigen en industriële 
toepassingen. “We doen geen garageactivitei-
ten in de zin van onderhoud en herstellingen” 
benadrukt Wouter Ide. “De uitrusting is er enkel 
ter aanvulling van onze ateliers en om moeilijke 
gevallen beter te kunnen aanpakken”. Deze 
specialisatie maakt dat IDE Automotive zeer veel 
en goede contacten heeft met zowel onafhanke-
lijke garages als merkconcessies. Door de jaren 
is onafgebroken geïnvesteerd in de ateliers om 
over de nieuwste meetapparatuur te kunnen 
beschikken. 
Ook de gereedschappen volgen de trends, zodat 
alle types injectoren hier kunnen gereinigd en 
hersteld worden. “De hedendaagse dieselinspuit-

technieken zijn erg gesofisticeerd” licht Wouter 
Ide toe. “Bij een probleem volstaat het niet langer 
om te kunnen diagnosticeren of een onderdeel 
werkt of niet. Het komt eropaan bij werking te 
kunnen bepalen hoe goed het onderdeel func-
tioneert, of het probleem eventueel een gevolg 
is van andere elementen dan de injector… 
Wij focussen op het ten gronde testen en kunnen 
een 99,9 % sluitende analyse bieden. We hebben 
ons aangepast om naast de Bosch-injectoren ook 
andere systemen ten gronde te kunnen analyse-
ren. We zijn nu ook co-invoerder voor de Carbon 
Zapp injector tester, die perfect tegemoetkomt 
aan de noden om niet-Bosch-producten aan te 
pakken, zoals VDO-Siemens, Denso en Delphi.
Nog een recente investering betreft de expertise 
rond de Bosch CP 4 hogedrukpomp. We zijn op 
vandaag een van de weinigen die deze pompen 
volledig kan testen en hebben geïnvesteerd in 
een reparatiekit.” 
In 1999 werd geopteerd om de grossierfunctie 
toe te voegen na rijp beraad over de toekomst 

van het bedrijf. “We konden verder gaan in onze 
nichemarkt of groeien door onze activiteiten te 
verruimen” blikt Wouter Ide terug. “Vandaag 
streven we naar een optimale verhouding van 
de rentabiliteit tussen de grossiersfunctie en een 
gespecialiseerde werkplaats”. 

Bezinnen over morgen

“De automotive sector staat nooit stil en evoluties 
lijken alsmaar sneller te gaan” stelt Wouter 
Ide vast. “Wij hebben besloten om de verdeling 
van EV-Box op te nemen in ons assortiment 
en ook laadkabels zullen worden toegevoegd. 
Bijscholen en ons opwerken tot EV-specialist is 
een doelstelling op korte termijn”. Als service 
naar de klanten organiseert IDE Automotive 
in samenwerking met EDUCAM in oktober en 
november HEV2-opleidingen in eigen huis.
Daarnaast is er ook nog vertrouwen in klassie-
kers. Zo doet de ruime hal naast de winkelruimte 
ook dienst voor het installeren en monteren van 
uitrusting als camera’s en specifieke lichten op 
bestel- en vrachtwagens. Verder hebben we de 
tools voor radarkalibratie, tachograaf 4.0, airco 
R1234-YF.

“We zijn niet bang voor de toekomst maar moeten 
voortdurend alert blijven voor veranderingen in 
de markt, blijven zoeken naar groeipotentieel met 
enige toekomstzekerheid” besluit Wouter Ide.

IN HET KORT
 ► OPRICHTING: 1968
 ► SECTOR/ACTIVITEIT: grossier automotive parts 

+ specialist dieseltechniek
 ► ADRES VAN DE ZETEL: Brugsesteenweg 91 - 

8740 Pittem
 ► AANTAL VESTIGINGEN: 2 in België 
 ► PERSONEELSBESTAND: 35 medewerkers 
 ► OMZET: € 9.900.000 

VROOAM GROEP
Wouter Ide stond mee aan de wieg van de Vrooam Groep in België, waarbij momenteel 
10 Vlaamse en 3 Waalse groothandels zijn aangesloten. Zo is Vrooam Benelux 
ontstaan, wat in Nederland al een aantal jaren een sterke groep is. Voorwaarde om 
deel te kunnen uitmaken van de Vrooam Groep is een samenwerking als Full Force 
Partner (FFP) bij LKQ. “We hebben een eigen softwarepakket gekocht met Vrooam 
Benelux - Silicomp – dat in Nederland bij een aantal grote spelers in gebruik is. 
Eind 2020 willen we allemaal op éénzelfde softwarepakket zitten, wat een betere 
samenwerking tot uitkomst heeft. Er zijn goede afspraken gemaakt rond een colle-
giale samenwerking met LKQ, wiens gamma zeer omvangrijk is”. 

Voor Wouter Ide zijn concepten onontbeerlijk om de onafhankelijke garage naar 
de toekomst te leiden. Naast de Bosch-concepten heeft Vrooam een eigen label 
‘Autoprofit.be’, vooral marketing gericht. In weinig tijd besloten een 30-tal merkon-
afhankelijke garages om het concept op te nemen.

V.l.n.r.: Wouter Ide, zijn zus Petra en zijn schoonbroer Jurgen De Keyzer.
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IBIKE

‘Van alle mobiliteits oplossingen 
is de fiets de plezantste’
Toen Marc Groven 40 werd en al 16 jaar een garage runde, voelde hij dat hij een andere 
kant op wilde. De auto was niet alleen een veel te complex product geworden, maar 
bovendien ook slachtoffer van z’n eigen succes. Met ellenlange dagelijkse files tot gevolg.

Hilde Van Raemdonck – Foto’s Benjamin Brolet

“Ik had in die tijd al klanten – loodgieters bij-
voorbeeld – die jobs weigerden als ze daarvoor 
het stadscentrum in moesten. Te veel tijdverlies, 
dure parkeermeters of gewoon geen parkeer-
mogelijkheid. De auto deed zichzelf de das om. 
Zoveel was duidelijk.” Marc Groven had al langer 
bedenkingen bij de mobiliteit van morgen en der-
gelijke vaststellingen bevestigden zijn buikgevoel. 
Een jaar later, in 2011, opende hij zijn eerste iBi-
ke-winkel aan de Kernenergielaan in Wilrijk.
Er hing verandering in de lucht wat mobiliteit betreft, 
maar op dat moment kon niemand vermoeden hoe 
en hoe snel alles zou evolueren. “De elektrische 
fiets van dat moment was echt nog een ‘bomma-
fiets’, maar er was evolutie in zicht. Die kwam er, 
sneller dan verwacht.” De elektrische fiets evolu-
eerde stilaan naar een mobiliteitsproduct en werd 
alsmaar populairder. Een jaar na de eerste winkel in 
Wilrijk volgde een tweede zaak, en intussen is iBike 

een fietswinkelketen met maar liefst acht winkels, 
waaronder eentje op het Antwerpse Eilandje, 
gespecialiseerd in vouwfietsen. De andere vesti-
gingen bevinden zich in Berchem, Deurne, Ekeren, 
Antwerpen centrum en Brasschaat. 

Mobility Award

“Bedrijven overtuigen van de fiets, was nog 
het moeilijkst. Leasingauto’s waren razend 
populair, maar een geleasede fiets, daar was 
de bedrijfswereld nog niet klaar voor. Pas toen 
Atlas Copco, een Zweeds bedrijf met vestiging 
aan de oververzadigde Boomsesteenweg, een 
succesvol fietsplan introduceerde, daar prompt 
een Mobility Award mee in de wacht sleepte en 
immense media-aandacht kreeg, keerde het tij”, 
vertelt Marc Groven. Grote geheim van het plan 

was dat het bedrijf de mensen liet kiezen welke 
fiets ze wilden. Ze mochten hem ook in hun vrije 
tijd gebruiken. De voordelen werden meteen 
duidelijk. De mensen raakten sneller op hun 
werk, deden minder lang over hun pendeltraject 
en er was altijd parking. Genoeg troeven om de 
meeste werknemers over de streep te trekken.
En da’s inderdaad een van de belangrijkste 
factoren bij de keuze van een fiets. “De uni-
versele fiets bestaat niet. Trouwens, iedereen 
is anders. Een fiets moet custom-built zijn. 
Aangepast aan je behoeften. Daarom stellen wij 
ook zoveel vragen als mensen hier om een fiets 
komen. Wij willen hen zo goed mogelijk adviseren 
en zorgen dat ze een efficiënte keuze maken én 
er plezier aan beleven.” Voor iedereen de juiste 
fiets! ’t Is niet voor niets iBike’s baseline. En dan 
gaat het niet enkel om de juiste maat maar ook 
het type fiets. Een cargo-bike om pakjes rond 
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te brengen, een bakfiets om de kindjes naar de 
crèche te brengen en dan wat boodschappen te 
doen, een vouwfiets als je op een flatje woont…

Lokale service

Andere belangrijke aspecten zijn keuzemoge-
lijkheden en lokale service. Een fiets koop je 
best bij jou in de buurt en hoe ruimer de keuze, 
hoe verfijnder de opties. Dat is precies ook de 
keerzijde van de medaille en het lastige aan het 
runnen van een dergelijke grootschalige fietsen-
business: je moet alles voorfinancieren want je 
betaalt op het moment dat de fietsen de fabriek 
verlaten. Als je dan de grootst mogelijke keuze 
in huis wilt hebben, kost dat fortuinen. “Zelfs bij 
de bank fronsen ze soms de wenkbrauwen als 
ik weer eens kom aankloppen voor extra krediet. 
Het gaat toch ‘maar’ om een fietsenwinkel?!”
Maar het leuke is dat de e-bike zichzelf verkoopt. 
Wie ermee gereden heeft, wil er doorgaans één 
en is er binnen de kortste keren dol op. “Wanneer 
we mensen die de auto ingeruild hebben voor de 
fiets vragen naar hun bevindingen, is het eerste 
wat ze zeggen dat het ‘keiplezant’ is, dat ze ont-
spannen en perfect op tijd op hun werk geraken 
en dat ze er nog een fietsvergoeding bovenop 
krijgen. In die volgorde. Tja, dat zijn onze beste 
ambassadeurs.”

“Ik had nooit gedacht dat het zo’n vaart zou 
lopen, maar er is echt van alles aan ‘t gebeuren. 

Gezinnen doen hun tweede of zelfs enige auto 
weg. Terecht, als je bedenkt dat die voor 95 % 
van de tijd stilstaat en dus een dure optie is. 
Anderen passen hun pendelgedrag aan. Met de 
auto tot aan de stadsrand en dan verder met 
de fiets, laptop in de fietstas. Lawaaierige en 
stinkende scooterkoeriers stappen over op een 
vloot van cargo-bikes en trekken daardoor soms 
zelfs vanzelf nieuwe medewerkers aan die… 
graag fietsen. Tja, op een dag vind je de job van 
je leven.”

Fiets met ABS

De fiets heeft duidelijk al een hele evolutie 
teweeggebracht en wie weet waar eindigt het. 

“Zo heb ik dit jaar de eerste fiets uitgeprobeerd 
met ABS. Als je tegen 45 km/uur plots moet 
remmen, is de kans groot dat je over de kop gaat. 
Niet met ABS dus.” Verder zijn er evoluties op het 
vlak van batterijen, connectiviteit, tracking… wat 
ook weer een pluspunt is voor de verzekerings-
wereld…” Er is wellicht ook geen weg meer terug. 

“Mensen die we uit de auto gekregen hebben, 
zullen er niet gauw terug inspringen als die auto 
elektrisch wordt. Of zelfrijdend. Want daar houdt 
de Vlaming niet van. Die wil privacy en al zeker 
niet face-to-face met vreemden naar zijn werk 
tuffen. Maar mensen zijn de verkeerscongestie 
wel hartsgrondig beu en hebben met de fiets een 
functioneel en volwaardig alternatief gevonden. 
En de fiets is van alle mobiliteitsoplossingen 
veruit de plezantste.”

EEN FIETS 
MOET CUSTOM
BUILT ZIJN. 
AANGEPAST AAN 
JE BEHOEFTEN.”

MENSEN DIE 
WE UIT DE AUTO 
GEKREGEN 
HEBBEN, 
ZULLEN ER NIET 
GAUW TERUG 
IN SPRINGEN 
ALS DIE AUTO 
ELEKTRISCH 
WORDT.”

IEDEREEN OP DE FIETS
“Of het nu om geleasede fietsen 
gaat of om een groepsaankoop, als 
bedrijf doe je er goed aan je mede-
werkers een (elektrische) fiets te 
geven om te pendelen, meent Marc 
Groven. Fietsen gaat snel, werkt 
ontspannend en is gezond voor 
lichaam en geest. Je hebt bovendien 
geen brandstof nodig, dus dat is 
ook nog eens goed voor het milieu. 
Fietsen met trapondersteuning of 
speed pedelecs doen je makkelijk 
een afstand van 20 tot 40 km over-
bruggen, zonder je in het zweet te 
trappen. Maar regel nummer één: 
laat mensen zelf kiezen wat ze 
willen. Een stadsfiets, racefiets, 
e-bike, high speed bike, bakfiets, 
vouwfiets… Kortom, een degelijke 
fiets die aangepast is aan hun indi-
viduele wensen. Zorg er bovendien 
voor dat je je mensen ‘ontzorgt’. 
Dat die fiets altijd klaarstaat en dat 
ze er zelf geen omzien naar hebben. 
Bied hen een fietsverzekering, een 
onderhoudsservice – op het werk 
bijvoorbeeld – en geef hen pechver-
helping. En, last but not least, zorg 
voor een correcte fietspolicy.” 

IN HET KORT
 ► OPGERICHT: in 2011
 ► AANTAL VESTIGINGEN: 8 winkels in 2019
 ► ACTIVITEIT: 40 % advies en verkoop, 60 %  
onderhoud en logistiek

 ► PERSONEELSAANTAL: 40 mensen op de 
payroll

 ► 4.900 VERKOCHTE KWALITEITSFIETSEN PER JAAR

 ► OMZET: 13 miljoen euro
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DEZE ADVERTENTIE WAS U TOCH OPGEVALLEN? 

Meteen het bewijs dat u met publiciteit gericht naar  

uw doelgroep uw boodschap de beste zichtbaarheid geeft.   

Geen moeilijke theorie, gewoon gezond verstand.

Contacteer ons voor verdere info of advies: **32 9 243 48 48 – sales@i-twomedia.be



IN THE SPOTLIGHT
AT AUTOWORLD

PARC DU CINQUANTENAIRE 11, 1000 BRUSSELS
OPEN 7/7 10H00-17H00 - WE 10H00-18H00
WWW.AUTOWORLD.BE

ZAGATO
14.09.19
01.12.19

CARROZZERIA

100 YEARS
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TRAXIO 
Altijd aan uw zijde 
Wie zijn wij?
TRAXIO is de federatie van de verkopers 
en herstellers van nieuwe en tweede
handse voertuigen, motoren, fietsen, 
machines voor landbouw en burgerlijke 
bouwkunde, evenals de sectoren van 
de carrosserie, banden, wisselstukken, 
brandstoffen en goederenbehandeling. 
TRAXIO is actief op het niveau van de 
drie gewesten en vertegenwoordigt 
99.268  werknemers, 9.857 onder
nemingen en 5 sectoren.

Wat doen we?
 Advies en informatie

TRAXIO bezorgt u elke maand een infobulletin dat u informeert over de wets
wijzingen die een invloed zullen hebben op uw activiteit.
Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de deskundigen die dit info
bulletin opstellen. Het infobulletin is bovendien beschikbaar op onze website.

 Lobby

TRAXIO behartigt uw belangen door de contacten met de nationale of internatio
nale overheden en de sociale partners uit te breiden.
Werkzaamheden waarvan TRAXIO de draagwijdte uitbreidt naar de media die zo 
ook meer aandacht besteden aan uw problemen.

 Netwerking

TRAXIO organiseert veel events en meerdere infosessies en zakenlunches 
waarmee u de evolutie van uw beroep opvolgt.
En op dit gebied benadrukken we ook de link tussen de leden die in de kijker 
staan in het TRAXIO Magazine en de website van de federatie.

Wat bieden wij?
• Voortdurende informatie
• Advies van onze juridische dienst
• Toegang tot ons ondernemingsloket
• Gepersonaliseerde opvolging van uw dossiers
• Geldig verklaarde documenten en typecontracten
• Praktische handleidingen
• Professionele labels
• Website boordevol informatie
• Vacaturesite toegespitst op mobiliteit 

Maar ook voorkeurstarieven die TRAXIO onderhandelde bij verschillende partners zoals Willis 
Towers Watson, Partena Professional, IPNexia of Edenred, die u jaarlijks tot 3.000 euro besparen.

 Guy Crab
Fietsenfabrikanten
Fietsenspecialisten
guy.crab@traxio.be

 Kristof Eraly
Carrosserieherstel
kristof.eraly@febelcar.com

 Michel Gillard
Onafhankelijke herstellers
Motorrevisoren
Handelaars in tweedehandsvoertuigen
Takelaars
michel.gillard@traxio.be

 Christian Rampelbergh
Concessiehouders auto
christian.rampelbergh@traxio.be

Luc Schets
Carrosseriebouw
Moto- en scooterspecialisten
luc.schets@traxio.be

 Maarten Voet
Servicestations - Carwashes
Invoerders en verdelers automateriaal 
Invoerders gereedschappen 
Bandenspecialisten
maarten.voet@traxio.be

 Joëlle Germain
Burgerlijke bouwkunde en
Goederenbehandeling
joelle.germain@traxio.be

TRAXIO vzw
J. Bordetlaan 164
1140 Brussel
T: 02/778.62.00
F: 02/778.62.22
E: info@traxio.be
www.traxio.be
twitter.com/traxio_be
linkedin.com/company/traxio
facebook.com/traxio.be

Lid worden? 
02/778.62.00

www.traxio.be

Mobiliteit

Onderdelen, uitrusting
en gereedschap

Land- en tuinbouwTweewielers

Burgerlijke bouw
en lift-trucks

99.268

9.857

werknemers

bedrijven
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Save the date… 
for the TRAXIO Awards!

TRAXIO vindt zijn Awards opnieuw uit! 

Een nieuw concept, nieuwe awards, maar nog altijd om de beste vertegenwoordigers 
van de mobiliteitssector in de bloemetjes te zetten:

• De ‘Mobility’ Gazellen belonen de bedrijven die 
de mooiste groei kenden over een periode van 5 jaar 
(in samenwerking met Trends TOP)

• De TRAXIO HR Award onderstreept het succes op het gebied 
van aanwerving, opleiding en/of loyaliteit van het personeel

• De TRAXIO Innovation Award waardeert innoverende projecten ontwikkeld 
door de leden van de verschillende sectoren 

• Walking dinner samengesteld door Lionel Rigolet
(Comme Chez Soi / twee Michelin-sterren)

Praktisch 

Wanneer?
Donderdag 28 november
vanaf 18.00 uur

Waar?
Docks Dome
Lambermontlaan 1
1000 Brussel

Geïnteresseerd in de TRAXIO HR Award 
en-/of de TRAXIO Innovation Award ?

Neem contact op met Charles Tiétard 
via charles.tietard@traxio.be

28
NOV

Meer info: 
www.traxio.be/awards



Met de opleiding ‘Carrosserie Diagnose Technicus’ maakt EDUCAM carrosserie-
herstellers vertrouwd met de elektrische aspecten van een modern voertuig. 
Een praktisch antwoord op de vraag van de sector. 

 “EDUCAM werkte een opleiding uit van A tot Z, 
en voldeed hiermee aan een prangende vraag 
van de sector”, legt Stijn Dehaes, Technical 
Consultant bij EDUCAM, uit. “We stellen vast dat 
carrosserieherstellers vaak in contact komen met 
erg beschadigde voertuigen die heel wat elek-
trische kringen bevatten. Dit betekent ook dat 
ze geconfronteerd worden met complexe veilig-
heidssystemen zoals camera’s, radars, ADAS, … 
Nog te vaak is hun kennis hiervan te beperkt. 
Wanneer er vandaag elektrische problemen 
voorkomen bij een voertuig, moet men bij de 
dealer aankloppen. Hier willen we met dit traject 
verandering in brengen.”

Duidelijke afbakening 

“We hebben het natuurlijk niet over hun core-
business”, vervolgt Dehaes. “Maar om gebruik 
te maken van diagnosetoestellen, schema’s op 
te zoeken of metingen uit te voeren met de mul-
timeter is wel wat extra vorming nodig. Deze 
opleiding is speciaal op maat gemaakt van de 
carrosseriesector voor conventionele voertui-
gen. Voor elektrische en hybride voertuigen 
bieden we specifiek voor de koetswerkherstel-
lers een veiligheidsopleiding die ook voorzien is 
in dit traject.”

Mix theorie en praktijk 

“De opleiding ‘Carrosserie Diagnose Technicus’ 
wordt in een van onze EDUCAM-opleidingscentra 
gegeven, steunt op een mix van theorie en 
praktijk en is opgebouwd uit diverse componen-
ten”, verduidelijkt Stijn Dehaes. “Voor elk oplei-
dingsonderdeel is er een eerste fase van e-learn-
ing, waarna de theorie verder wordt behandeld 
om uiteindelijk tot de praktijk te komen. Het hele 
traject doorlopen neemt afhankelijk van eventueel 
eerdere vormingen ongeveer elf dagen in beslag. 
Wanneer we naar de inhoud kijken, onderschei-
den we zes onderdelen: 
• Schemalezen en storingzoeken
• Sensoren en actuatoren
• Elektrische meettechnieken en diagnose
• CAN-bus
• Passieve en actieve veiligheidssystemen 
• Veilig werken aan HEV-carrosserie

Eerste evaluatie 

Uit de eerste sessies kunnen enkele conclusies 
getrokken worden. Het meten op het voertuig en 
de link leggen naar de schema’s wordt doorgaans 
als het moeilijkste aspect ervaren. Voor we van 
start gaan worden alle deelnemers trouwens uit-
genodigd voor een gesprek en een theoretische 

test. Er wordt ook gepeild naar de motivatie en 
verwachting. 
En wanneer we na afloop polsen naar de tevre-
denheid van de deelnemers blijkt die erg hoog 
te liggen. De enige opmerking die we horen is 
een vraag naar nog meer vorming, wat we enkel 
kunnen toejuichen (lacht). 

Deze opleiding spijkert de vaak gebrekkige kennis 
van elektriciteit bij carrosserieherstellers bij.

Tijdens het eerste semester 
van 2020 zal een sessie van 
deze opleiding ‘Carrosserie 

Diagnose Technicus’ in zowel het 
Nederlands als het Frans gevolgd 

kunnen worden. 

INTERESSE? 
Contacteer ons op het nummer 
02 778 63 30 of stuur een mail 

naar info@educam.be.

EDUCAM 

Wanneer carrosserieherstellers en 
moderne elektronica elkaar ontmoeten
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People.
Passion.
Performance.

NIEUW Rechts / links schakelen
met tijdbesparende ER-GO!RING
Hogere ergonomie  Zelfs in krappe ruimtes kan 
de gebruiker direct - de draairichting veranderen door 
middel van een ring.

■ De gebruiker kan schakelen 
tussen aandraaien en 
losdraaien en het vermogen 
MET ÉÉN HAND IN ELKE 
GEWENSTE POSITIE 
INSTELLEN

■ Ergonomischer dan een 
systeem aan de achterzijde

■ Vermindert 
armhandbelasting door 
directe instelling van de kracht 
via de ER-GO!RING

Nieuwe versie

CP7748
Nieuwe generatie

½" slagmoersleutel met 
innovatieve ER-GO!RING

NIEUW 
SCHAKELSYSTEEM
Tijdbesparend, 
ergonomisch

VERMOGEN
Stijging met 4%
 1300 Nm

LENGTE
Verminderd met 14,3%
 175 mm

Traxio-CP7748.indd   1 17.04.2019   08:06:15



Een fancy naam, maar wat is het nu?  
• The place to be voor alle communicatie rond 

onze platformen, uw digitale rS- brievenbus 
als het ware. 

• Een module waarbij we op een zeer efficiënte 
wijze de eindgebruikers van onze platformen 
kunnen helpen. 

• Gebruikt u ORD of MRT? Of REI? Het maakt 
niet uit, naargelang uw platform zal u interes-
sante info aangereikt krijgen. 

• Op al onze platformen staat er bovenaan je 
scherm een lampje. Is deze opgelicht, heb je 
een nieuw berichtje ontvangen en kan je deze 
simpelweg lezen binnen je applicatie. 

• Geplande releases, nieuwe features die 

ge lanceerd zijn, berichtjes van leasingmaat-
schappijen, en ja, ook bij bugs (het overkomt 
ons allen) kunnen we u zodoende erg snel 
inlichten. 

• Maar evengoed tips & tricks specifiek voor uw 
domein komen aan bod; de juiste info op de 
juiste plek!

Het blijft echter geen eenrichtingsverkeer. 
In een tweede fase zullen we dit Notification 
Center interactief maken. Op die manier gaat u 
ons ook berichtjes kunnen sturen en kunnen we 
u nog sneller verder helpen.  

Kortom, een lampje om in het oog te houden!  

WENST U GRAAG  
MEER INFO 

over de mogelijkheden hiervan?

Stuur dan gerust een mailtje naar 
contact@rentasolutions.org

Heeft u ons nieuwe “gadget” nog niet ontdekt? Surf dan meteen naar https://my.rentasolutions.org.

Birzen Sahin

Let’s talk!

Onlangs hebben we ons ‘Notification Center’ gelanceerd.
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Vraag
Onder welke voorwaarden kunnen nieuwe voertuigen na 1 september 2019 nog ingeschreven worden?

Antwoord
Vanaf 1 september 2019 zullen verschillende nieuwe 
voertuigen worden geblokkeerd bij de inschrijving 
wegens ontoereikende Euronormen (de homolo-
gatie van deze voertuigen is niet langer geldig qua 
emissieniveau).

Het gaat om onderstaande voertuigen:

+ categorie M en N die geen ‘Euro VI D’ zijn.

Hoewel ze conform zijn, zullen de voertuigen waarvan 
de emissierichtlijn niet ingegeven werd bij de preregis-
tratie, ook geblokkeerd worden bij de inschrijving (zelfs 
als de homologatie van deze voertuigen nog steeds 
geldig is op emissieniveau).

Deze voertuigen moeten opnieuw gepreregistreerd 
worden om de volledige emissierichtlijn toe te voegen.

De blokkering van de inschrijving is niet van 
toepassing op:
1) ‘nieuwe’ voertuigen die goedgekeurd werden door 

de technische cel van de  FOD Mobiliteit op een lijst 
met restantvoorraden.
Opgelet, een lijst met restant- voorraden uit een 
andere lidstaat wordt niet aanvaard.

2) voertuigen die vanaf 1/09/2019 niet meer nieuw 
zouden zijn. In dit geval kunnen ze worden inge-
schreven als een ‘occasie’.
Er zijn slechts 3 gevallen mogelijk om als occasie 
beschouwd te kunnen worden:
a. Het voertuig werd eerder ingeschreven (voor 

1/09/2019);
b. Het voertuig is meer dan 2 jaar oud (bouwdatum 

voor 1/09/2017);
c. Het voertuig heeft meer dan 6.000 km op de 

kilometerteller (voor 1/09/2019):

De houders van commerciële nummerpla-
ten moeten de lijst van de betrokken voertui-
gen voor 1/09/2019 verzenden naar vehicle@
mobilit.fgov.be. De lijst moet het chassis-
nummer, merk, de afgelegde kilometers en 
de gebruikte commerciële plaat bevatten. 
De DIV zal verificatiecontroles uitvoeren. 

De voertuigen die niet zullen worden opgenomen in 
de lijst met restantvoorraden of, vanaf 1/09/2019 niet 
voldoen aan de definitie van een gebruikt voertuig, 
zullen niet meer ingeschreven kunnen worden.

Voertuigcategorieën Als er in het typegoedkeurings-
nummer letters staan

N1 klasse I, klasse III en N2

X, Y

ZB, ZC, ZE, ZF, ZH, ZI, ZK, ZL

AC, AB, AH, AI

BB, BC

M1, M2 en N1 klasse I

AD, AG, AJ

BG

CG

Elektrische voertuigen ZX of ZY

‘Code of Regulations’  
van California ZZ

FAQ
Nog meer vragen en 

antwoorden op de site 
in de rubriek FAQ

Jeroen Caerts,  

Consultant Technical Support

IN MEMORIAM JEAN LETELLIER
Jean Letellier, de oprichter van de gelijknamige takeldienst bvba Jean 
Letellier en zonen uit Korbeek-Dijle, is overleden op 27 juni ll. op 67-jarige 
leeftijd. Hij was al langer ziek. Sinds 1999 zat Jean Letellier in het bestuur 
van de Groepering voor Depannage-, Takel- en Bergingsbedrijven van België 
(toen Detabel, nu TRAXIO Road Support genaamd) als vicevoorzitter en later 
als voorzitter. Hij was ook lid van de verschillende werkgroepen van Detabel, 
bestuurder van Reparauto en lid van de raad van bestuur van TRAXIO. 
In 2008 kreeg hij de Member of the Year-award bij de toenmalige eerste 
FEDERAUTO-Awards. 

Onze gedachten gaan uit naar de familie aan wie wij onze oprechte 
deelneming betuigen.
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REKRUTERING

Profile Group, 
uw talentenjager
Sinds het begin van het jaar biedt TRAXIO aan zijn 
leden de diensten van een rekruteringskantoor aan. 
Met garantie op een kwalitatieve, professionele dienst 
die aan alle behoeften kan voldoen en aan een 
voorkeurstarief. Er zijn verschillende formules mogelijk.

Philippe Berkenbaum

Als federatie van bedrijven biedt TRAXIO een aantal 
diensten aan zijn leden zoals economische informa-
tie of juridische tips. “We wilden ook een antwoord 
bieden op concrete noden”, benadrukt Grégoire de 
Schaetzen, Business Development Manager.
Vandaar dat we een team opgericht hebben voor 
de analyse van de noden van de leden en voor de 
ontwikkeling van partnerships om eraan te beant-
woorden. Onder de eerste diensten die aangeboden 
worden met partners, kunnen we bijvoorbeeld de 
verzekeringen of de telefonie noemen. “We wilden 
verder gaan op sociaal vlak door een professionele 
rekruteringsdienst ter beschikking te stellen van 
onze leden. Dit gebeurde begin 2019.”
Een nieuw partnership werd ondertekend met het 
kantoor Profile Group, dat al met glans zorgde voor 
de interne rekrutering bij TRAXIO. Profile Group 
werd 30 jaar geleden opgericht en stelt een 30-tal 
consultants tewerk, verduidelijkt Virginie Jaminon, 
senior consultant. “Het voordeel van een partner-
ship is dat je aan de leden de diensten kunt bieden 
van een gesprekspartner die ze kennen, die de 
sector kent, die kwaliteit biedt en die voorkeursta-
rieven hanteert.”

Relatie op lange termijn

Profile Group stelt zich voor als “een kmo ten 
dienste van kmo’s” en beoogt geen kwantiteit, 
maar kwaliteit en een relatie op lange termijn. 
“Wanneer wij iemand bij een werkgever plaatsen, 
willen we dat hij er blijft! We volgen hem in zijn 
carrière, we zijn meer talentmanagers dan 
gewone rekruteerders.” Dat weerspiegelt zich 
intern. “Er is erg weinig verloop bij ons. Elke con-
sultant ontwikkelt competenties door een band te 
creëren met zijn klant, wat hem toelaat om hem 
te helpen voor al zijn afdelingen.”

Michaël Krautli kan dat beamen. De afgevaar-
digd bestuurder van Krautli, invoerder van 
auto-onderdelen, kreeg als een van de eersten 
hulp van Profile Group. “Wij stellen 55 personen 
tewerk en doen regelmatig een beroep op externe 
rekruteerders. Dankzij Profile Group vonden we 
zeer snel de kandidaten die we nodig hadden. 
Vroeger duurde dat soms maanden.” Op amper 
vier weken tijd kon Krautli een commerciële en 
een IT-manager aanwerven.

De sleutel tot succes? “Wij praten met de besluit-
vormers en wij zijn niet bang om de vraag uit te 
dagen zonder ons tevreden te stellen met een 
gewone functieomschrijving. In een moeilijke 
en concurrerende sector, waar te weinig kandi-
daten zijn om aan alle noden te voldoen, vragen 
wij niet alleen aan onze klanten wat ze concreet 
verwachten van hun toekomstige rekruut in het 
dagelijkse leven, maar ook waarom de kandidaat 
zin zou moeten hebben om bij hen te werken… 
Het is een verleidingsspel dat in twee richtingen 
werkt.”

Advies geven, begeleiden, het terrein voorbe-
reiden… Een constructieve en transparante 
aanpak, meer was er voor Michaël Krautli niet 
nodig om zeer snel te begrijpen dat “we dezelfde 
taal spreken. Dat is het belangrijkste.”

Verschillende formules
Profile Group en TRAXIO hebben drie 
formules ontwikkeld waarmee de leden een 
groter of een kleiner deel van het rekrute-
ringsproces kunnen uitbesteden.

• Eerste formule: de rekrutering wordt 
volledig uitbesteed. Waar dit meestal 
een aanzienlijke investering betekent 
zonder garantie op resultaat, is daar 
niets van aan bij Profile Group: door een 
beroep te doen op deze dienst betaalt 
u enkel een ‘success fee’ wanneer de 
rekruteerder het geschikte talent aan 
de haak slaat.

• Tweede formule: de dienst Talentfinder 
helpt u bij het analyseren van uw 
behoefte dankzij een specialist, de publi-
catie van uw vacature op de belangrijk-
ste vacaturesites en de toegang tot een 
online software die de kandidaturen 
centraliseert en toelaat om ze eenvoudig, 
efficiënt en professioneel te beheren in 
een mum van tijd.

• Derde mogelijkheid, binnen enkele 
maanden: het platform Mobilityjobs zal 
een bijkomend kanaal en een aanwer-
vingsstrategie bieden speciaal voor kan-
didaten uit de mobiliteits sector.

Michaël Krautli, Virginie Jaminon en Grégoire de Schaetzen.

ZOEKT U EEN NIEUWE 
MEDEWERKER? 
Aarzel niet om contact  
met ons op te nemen:

Virginie JAMINON,  
Senior Consultant/Headhunter,  

T: + 32 (0)498 88 63 23 
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Saneren is een complexe materie: een beschrijvend 
bodemonderzoek, een bodemsaneringsproject en 
de sanering zelf vereisen specifieke technische 
kennis. Als garagist, carrosserie- of landbouw-
mechanisatiebedrijf bent u daar meestal niet in 
thuis. Logisch… Dus neemt Tersana de zorg rond 
bodemsanering volledig over. Tersana stelt een 
saneringsdeskundige en een aannemer aan en 
volgt deze goed op. Wij zorgen ervoor dat op het 
eind van de rit uw terrein is gesaneerd en u in orde 
bent met de wetgeving. 

Financiële steun

Maar naast het organisatorisch luik, biedt 
Tersana ook een financiële tegemoetkoming naar 
de bedrijven toe. Met subsidies van de Vlaamse 
overheid worden de kosten gedrukt: de overheid 
neemt namelijk 40 % van de kosten voor bode-
monderzoek, -sanering en werking van het fonds 
voor haar rekening.

Twee toelatingsvoorwaarden

• Wordt of werd op het terrein een garage, 
carrosserie of landbouwmechanisatiebedrijf 
uitgebaat?

• Wijst het oriënterend bodemonderzoek (OBO) 
op bodemverontreiniging en zijn er verdere 
stappen noodzakelijk?

Als dit is voldaan, kunt u aanmelden bij Tersana. 
Ook indien u al een deel van het proces hebt 
afgewerkt, kan u bij Tersana terecht (bv. na een BBO).

Kosten?

Bedrijven die aansluiten bij Tersana betalen het 
eerste jaar een toetredingskost van € 100 en 
een aansluitingsvoorschot van € 2.400. Vanaf 
het tweede  jaar komt het jaarlijks voorschot op 
€ 1.500. De voorschotten dienen om uw per-
soonlijke “spaarpot” aan te leggen voor de kosten 
van uw beschrijvend bodemonderzoek en de 
eventuele bodemsanering. Deze bijdragen krijgt 
u met andere woorden terug.
De totale kost van een sanering kunnen we helaas 
vooraf niet bepalen: dit hangt af van de omvang, 
het type, de situering enz. van de verontreiniging. 
Financiering van onderzoek en saneringswerken 
gebeurt volgens een 40/60 regeling: de overheid 
betaalt een subsidie van 40 % en de contractant 
de overige 60 %. Voor haar werkingskosten 
rekent Tersana 25 % aan. 

Het bedrijf betaalt dus 75 % van de initiële factuur. 

Zonder de tussenkomst van het fonds, zou 
het bedrijf uiteraard 100 % van de kosten zelf 
moeten betalen. 

Hoe aansluiten?

• Aanmelden is vrij eenvoudig: op de website 
vindt u een online tool voor de aanvraag. Als u 
hier toch moeilijkheden bij ondervindt, helpen 
wij u graag. 

• Deze aanmelding houdt nog geen contractu-
ele verbintenis in.

• Onze projectleiders bekijken of uw dossier 
aan de criteria voldoet. Als u groen licht krijgt, 
kan een contract en saneringsverbintenis 
door beide partijen getekend worden.

• De overheid heeft een budget voorzien om 
1.000 dossiers te aanvaarden t.e.m. 31 maart 
2022. De boodschap is dus: wees er snel bij!

MEER WETEN?
Onze infosessies zijn gratis. 

Inschrijven kan via onze website 

www.tersana.be
Meer info:  

02/776.78.75 of info@tersana.be

Tersana is een nieuw saneringsfonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector.   
Bedrijven die met bodemverontreiniging geconfronteerd worden, kunnen beroep doen op financiële 
steun van de overheid maar vooral ook de organisatie en last van hun saneringswerken overdragen. 

Ilse Vervloet

BODEMSANERING: 

U staat  
er niet  
alleen voor
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Oplichting  
bij verkoop van wagens
We willen graag onze leden waarschuwen bij verkoop van een wagen. Er doen 
zich tegenwoordig heel wat verschillende vormen van oplichting voor. We 
bespreken in dit artikel enkele gevallen die jammer genoeg zijn voorgevallen.

Hasna Ait Said

Een goede vorm van oplichting is de manier 
waarop de oplichters durven om te gaan met de 
verkoper. Ze proberen op allerlei manieren het 
vertrouwen van de verkoper in te winnen. Nadien 
grijpen ze in. Zo was er een voorval waarbij de 
tussenhandelaar het vertrouwen van de koper 
en de verkoper had ingewonnen. Hierbij kwam 
een tussenhandelaar naar de showroom van ons 
lid. Hij toonde interesse in een van de wagens. 
Hij vroeg de wagen aan te kopen zonder garantie 
aangezien hij verklaarde dat hij zelf handelaar 
is. Hij kwam verschillende keren langs, meestal 
wanneer de zaakvoerder niet aanwezig is. Hij was 
achteraf samen met de potentiële koper langs-
gekomen. De koper betaalde 9.000 euro voor 
de wagen aan de tussenhandelaar, waardoor hij 
nadien gewoonweg zijn auto instapte en vertrok. 

Een andere vorm die zich ook voordeed en in de 
media werd gebracht: kopers die met een vals 
rekeningafschrift betalen. Ze beloven aan de 
verkoper dat ze het bedrag onmiddellijk gaan 
overschrijven. Ze tonen op hun smartphone het 

overschrijvingsbewijs, maar dit blijkt vals te zijn. 
Daarna nemen ze de auto mee en enkele dagen 
nadien stelt de verkoper dat hij nooit het bedrag 
op zijn rekening heeft ontvangen. Wanneer men 
de kopers probeert terug te contacteren, blijkt 
het nummer niet meer te bestaan. 

We willen onze leden erop wijzen dat ze heel alert 
moeten zijn. Het is van belang dat u als professi-
onele handelaar uzelf beschermt. 
Online oplichting komt tegenwoordig ook veel 
voor. We geven u enkele tips mee die ook door 
de federale overheidsdienst economie werden 
meegedeeld. 

• Men dient na te gaan of alle contactgegevens 
goed zichtbaar zijn en gemakkelijk terug te 
vinden zijn op de website. 

• Ga na of de (ver)koper een ondernemings-
nummer heeft. Bij een tussenhandelaar 
doet u hetzelfde. Heb geen vertrouwen in 
een (ver)koper die beweert een vakman 
te zijn, maar niet is ingeschreven in de 

KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). 
• Wanneer het gaat om een (ver)koper die in 

het binnenland is gevestigd dan dient u zijn 
gegevens terug te vinden in de KBO.

• Wanneer het gaat om een buitenlandse 
entiteit dient u zijn of haar gegevens terug te 
vinden in de verschillende handelsregisters 
in het buitenland. Deze vindt u terug door op 
volgende link te klikken: https://economie.
fgov.be/nl/node/88.

• Controleer de domeinnaam van de site en 
het fysieke adres van de (ver)koper. Ga na 
door wie en wanneer de domeinnaam van 
de website met de interessante aanbieding 
geregistreerd werd. Daarvoor kan u gebruik-
maken van verschillende onlinetools voor het 
opzoeken van de gegevens.

• Wanneer u iets bestelt, is het van belang 
dat u de algemene voorwaarden leest. Lees 
vooral alle informatie die beschikbaar is over 
de prijs, de kenmerken van het product of de 
diensten over de leveringswijzen voor u een 
bestelling plaatst.
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Nationaal akkoord 2019-20 

garages 
Bij vorst, sneeuwval en voor de wintersport-
periode worden bandencentrales overstelpt 
met vragen om winterbanden te monteren. 
De opvang van extreme piekmomenten die 
gevolgd worden door dalmomenten is een oud 
zeer voor bandencentrales. TRAXIO wil hiervan 
af. Bandencentrales zullen gedurende zes 
weken in oktober, november en/of december 
een arbeidsregime kunnen invoeren van 10 u/
dag op voorwaarde dat zij een weekgrens van 
50 u in acht nemen. Omdat de omschakeling 
naar zomerbanden veel gelijkmatiger loopt, 
werd (voorlopig) enkel in een regeling voor de 
winterpiek voorzien. Overschrijdingen van de 
normale grenzen van de arbeidsduur geven 
geen recht op overloon (50 % of 100 % voor 
overwerk op zon- en feestdagen), maar wel 
op een betaalde recuperatie (1 u extra = 1,5 u 
recuperatie (tussen 38 en 44 u) en 1 u extra = 
2 u recuperatie (tussen 45 en 50 u)) tijdens een 
dalmoment. Het systeem kan meer personeels- 
en klantentevredenheid bieden (door het ver-
minderen van zowel over- als onderbezetting) 
zonder een toename van de loonmassa/arbeider. 
Kleine ondernemingen (< 15 arbeiders) kunnen 
het systeem invoeren via een toetredingsakte en 
grote ondernemingen (≥ 15 arbeiders) via een 
collectieve arbeidsovereenkomst. 

TRAXIO heeft ook bereikt dat voor het herstellen 
van (gemotoriseerde) tweewielers kan gebruik-
gemaakt worden van een dergelijk systeem 
zodat de occasionele mooi-weer-rijders op een 
haalbare manier rijklaar kunnen gemaakt worden 
na de winterstop.

Bijna elke vacature in onze sector is een knel-
puntvacature en bovendien is het bijzonder 
moeilijk en duur om overuren te laten presteren 
(het mag maar in bepaalde situaties en volgens 
te strikte procedures). Niet in lijn met de 
praktijk, waar snel moet kunnen beslist worden. 
Met de invoering van de inmiddels 120 vrijwillige 
overuren/kalenderjaar werd hier deels aan tege-
moetgekomen. TRAXIO heeft de verderzetting 
van de optrek van het aantal vrijwillige overuren 
tot maximum 150 u/kalenderjaar bereikt via 
een cao op ondernemingsniveau gesloten voor 
30 juni 2020 (tot 30 juni 2021). 

TRAXIO blijft pleiten voor een aansluiting van het 
arbeidstijdenrecht op de praktijk. Op middellange 
termijn hoopt TRAXIO dat de versterkte sectorale 
ondersteuning de vacatures kan helpen invullen. 
De bestaande vijf dagen gratis opleiding voor een 
nieuwe arbeider worden verlengd en aangevuld 
met een aanzienlijk deel van de loonkost per 
opleidingsdag. 

TRAXIO zet volop in op duaal leren waaruit goed 
gekwalificeerde jongeren instromen en dat gaat 
hand in hand met de begeleiding. De sector 
ondersteunt de werkgevers daarin en biedt per 
onderneming een gratis peterschapsopleiding 
aan die versterkt zal worden en in aanmerking 
zal komen voor betaald educatief verlof en waar 
ook een tussenkomst in de loonkost per dag ver-
volgopleiding aan gekoppeld zal worden. 

TRAXIO wil de tewerkstelling in de sector behouden. 
Werkgevers krijgen dan ook recht op een gedeelte-

lijke tussenkomst in de kosten van outplacement 
waarbij EDUCAM de opdracht heeft om zoveel 
mogelijk hertewerkstelling in de sector te verkrijgen. 

Nieuw is ook de tussenkomst in de kosten voor 
kinderopvang om kandidaten te overtuigen te 
werken in onze sector.  Uiteraard zijn er andere 
middelen om meer mensen aan het werk te 
krijgen, maar rekening houdend met de zware 
instroomproblematiek moet TRAXIO zijn werkge-
vers op korte termijn ondersteunen. De kinder-
opvangkosten gemaakt in 2019 en 2020 worden 
betaald door het Sociaal Fonds. Onze werkgevers 
hebben dus een extra troef in handen om hun 
vacatures aantrekkelijker te maken.  

Volgens TRAXIO moet work-life balance, admi-
nistratieve eenvoud en rechtszekerheid hand 
in hand gaan. Arbeiders die zaken te regelen 
hebben die dringend zijn en weinig tijd in 
beslag nemen kunnen een aanpassing vragen 
van hun uurrooster met de mogelijkheid voor 
de werkgever om de vraag af te wijzen om 
organisatorische en/of technische redenen.  
De meeste werkgevers regelen dat informeel 
waarbij zowel werkgever als werknemer zich 
blootstellen aan risico’s. Onze sector is de 
eerste in België die rechtszekerheid zal bieden 
bij deze praktijk. 

Werkgeversfederaties TRAXIO en vakorganisa-
ties ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA, FGTB en 
ACLVB hebben op 26 juni 2019 een akkoord 
ondertekend in het Paritair Comité voor het 
garagebedrijf. 

VOOR MIJ HEEFT TRAXIO BLIJK GEGEVEN 
VAN DOOR EN INZICHT EN DOOR EEN 
GOEDE REGIE DE GESPREKKEN GAANDE 
GEHOUDEN, WAARBIJ HET EVEN WICHT 
TUSSEN WERKGEVERS EN WERKNEMERS
BELANGEN WERD BEWAARD.”
Dirk Lambrechts, Profile

Werkgeversfederatie TRAXIO en vakorganisaties ABVV-
Metaal, ACV-CSC METEA en FGTB hebben op 6 juni 2019 
een ontwerpakkoord bereikt. 

Nadia Van Nieuwenhuijsen
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Nationaal akkoord 2019-20 

koetswerk 
Werkgeversfederaties TRAXIO en FEBELCAR en vakorganisaties ABVV-
Metaal, ACV-CSC METEA, FGTB en ACLVB hebben op 26 juni 2019 
een sectorakkoord bereikt voor de volgende 2 jaren.  

Nadia Van Nieuwenhuijsen

TRAXIO en FEBELCAR hebben een versterkte 
ondersteuning voor het invullen van vacatures 
(voor technische profielen) kunnen verkrijgen.  
Een nieuwe arbeider kan nu vijf dagen gratis 
opleiding volgen, maar er zal nu ook een aan-
zienlijk deel van zijn loonkost per opleidingsdag 
uit handen worden genomen. Onze werkgevers 
kunnen dan een kandidaat aanwerven die niet 
het perfecte technische profiel, maar wel de 
juiste attitude en sociale vaardigheden bezit en 
hem/haar opleiden tot een meer operationele en 
competente arbeider.

TRAXIO en FEBELCAR trekken ook volop de 
kaart van het duaal leren waar kennen, denken 
en doen samenkomen en waaruit dus goed 
gekwalificeerde jongeren instromen. Duaal leren 
is in grote mate afhankelijk van de bereidheid 
van werkgevers om kwalitatieve werkleerplekken 
aan te bieden. De sector ondersteunt de werk-
gevers daarin en biedt per onderneming een 
gratis peterschapsopleiding aan die versterkt zal 
worden en in aanmerking zal komen voor betaald 
educatief verlof en waar ook een tussenkomst 
in de loonkost per dag vervolgopleiding aan 
gekoppeld zal worden.  

TRAXIO en FEBELCAR willen de tewerkstelling 
in de sector behouden. Werkgevers krijgen dan 
ook recht op een gedeeltelijke tussenkomst in de 
kosten van outplacement waarbij EDUCAM de 
opdracht heeft om zoveel mogelijk hertewerkstel-
ling in de sector te bereiken.  

Volgens TRAXIO en FEBELCAR moeten work-life 
balance, administratieve eenvoud en rechts-
zekerheid hand in hand gaan. Arbeiders die 
zaken te regelen hebben die dringend zijn en 
weinig tijd in beslag nemen, kunnen een uitzon-
derlijke aanpassing vragen van hun uurrooster 
met steeds de mogelijkheid voor de werkgever 
om de vraag af te wijzen om organisatorische en/
of technische redenen.   De meeste werkgevers 
regelen dat informeel waarbij zowel werkgever als 
werknemer zich blootstellen aan risico’s. Onze 
sector is de eerste in België die rechtszekerheid 
zal bieden bij deze praktijk. 

Werkgeversfederaties TRAXIO en FEBELCAR en 
vakorganisaties ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA, 
FGTB en ACLVB hebben op 26 juni 2019 een 
akkoord ondertekend in het Paritair Subcomité 
voor het koetswerk.

DE SECTORALE ONDERHANDELINGEN 
VONDEN PLAATS IN EEN SFEER VAN 
WEDERZIJDS RESPECT, WAT GELEID HEEFT 
TOT EEN POSITIEF AKKOORD WAAR ALLE 
SOCIALE PARTNERS ZICH IN KUNNEN 
TERUGVINDEN.”
Cris Loots, Carglass® Carrosserie

De cao’s  
2019-20 

worden integraal 
gepubliceerd op 

onze website.
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Nationaal akkoord 2019-20 

metaalhandel
Werkgeversfederaties TRAXIO, BELMETAL, COMEOS en vakorganisaties ABVV-Metaal, 
ACV-CSC METEA, FGTB en ACLVB hebben op 3 juni 2019 een ontwerpakkoord bereikt. 

Nadia Van Nieuwenhuijsen

Fietsen groeit met de dag aan populariteit en 
omdat vooral in het voorjaar de fiets van stal wordt 
gehaald moeten de fietsherstellers op dat moment 
de toevloed aan werk kunnen bolwerken. TRAXIO, 
BELMETAL en COMEOS hebben verkregen dat voor 
fietsherstel gedurende zes weken in april, mei en/of 
juni een arbeidsregime kan ingevoerd worden van 
10 u/dag op voorwaarde dat een weekgrens van 
45 u in acht wordt genomen. Overschrijdingen van 
de normale grenzen van de arbeidsduur geven geen 
recht op extra loon (50 % of 100 % voor overwerk 
op zon- en feestdagen), maar wel op een betaalde 
recuperatie (1 u extra = 1,5 u recuperatie) tijdens 
een dalmoment. Het systeem kan meer perso-
neels- en klantentevredenheid bieden (door het 
verminderen van zowel over- als onderbezetting) 
zonder een toename van de loonmassa/arbeider. 
Kleine ondernemingen (< 15 arbeiders) kunnen het 
systeem invoeren via een toetredingsakte en grote 
ondernemingen (≥ 15 arbeiders) via een cao. 

TRAXIO, BELMETAL en COMEOS vinden dat het 
tekort aan kandidaat-servicetechnici van werf- 
en landbouwvoertuigen en heftrucks op korte 
termijn moet kunnen ingedijkt worden. Vanaf 
1 juli 2019 kunnen de vrijwillige overuren gepres-
teerd door servicetechnici opgetrokken worden 

tot maximum 300 u/kalenderjaar via een cao op 
ondernemingsniveau gesloten voor 31 december 
2019 (tot 30 juni 2021). Op middellange termijn 
hopen TRAXIO, BELMETAL en COMEOS dat de 
versterkte sectorale ondersteuning de vacatures 
kan helpen invullen. De bestaande vijf dagen 
gratis opleiding voor een nieuwe arbeider worden 
verlengd en aangevuld met een aanzienlijk deel 
van de loonkost per opleidingsdag en kunnen 
gecumuleerd worden met de eveneens verlengde 
opleidingstussenkomst van 1.000 of 3.000 euro 
voor een nieuw aangeworven arbeider in een 
knelpuntberoep. EDUCAM zet eveneens haar 
werkzaamheden verder om de aansluiting 
onder wijs-arbeidsmarkt op langere termijn te 
verbeteren. 

TRAXIO, BELMETAL en COMEOS zetten volop 
in op duaal leren waaruit goed gekwalificeerde 
jongeren instromen en dat hand in hand gaat 
met de begeleiding. De sector ondersteunt de 
werkgevers daarin en biedt per onderneming een 
gratis peterschapsopleiding aan die versterkt zal 
worden en in aanmerking zal komen voor betaald 
educatief verlof en waar ook een tussenkomst 
in de loonkost per dag vervolgopleiding aan 
gekoppeld zal worden. 

TRAXIO, BELMETAL en COMEOS willen 
de tewerkstelling in de sector behouden. 
Werkgevers krijgen dan ook recht op een 
gedeeltelijke tussenkomst in de kosten van 
outplacement waarbij EDUCAM de opdracht 
heeft om zoveel mogelijk hertewerkstelling in de 
sector te bereiken. 

Volgens TRAXIO, BELMETAL en COMEOS moeten 
work-life balance, administratieve eenvoud en 
rechtszekerheid hand in hand gaan. Arbeiders 
die zaken te regelen hebben die dringend zijn en 
weinig tijd in beslag nemen, kunnen een aanpas-
sing vragen van hun uurrooster met de mogelijk-
heid voor de werkgever om de vraag af te wijzen 
om organisatorische en/of technische redenen.  
De meeste werkgevers regelen dat informeel 
waarbij zowel werkgever als werknemer zich 
blootstellen aan risico’s. Onze sector is de eerste 
in België die rechtszekerheid zal bieden bij deze 
praktijk. 

Werkgeversfederaties TRAXIO, BELMETAL, 
COMEOS en vakorganisaties ABVV-Metaal, 
ACV-CSC METEA, FGTB en ACLVB hebben op 
26 juni 2019 een akkoord ondertekend in het 
Paritair Subcomité voor de metaalhandel. 

MOEILIJKE ONDERHANDELINGEN, ENKELE KEREN 
UIT ELKAAR GEGAAN ZONDER RESULTAAT, MAAR 
UIT EINDELIJK TOCH EEN EVENWICHTIG AKKOORD 
VOLLEDIG IN HET TEKEN VAN DE TEWERK STELLING IN 
ONZE SECTOR: VERBETEREN INSTROOM NIEUWE MEDE
WERKERS DOOR OP LEIDING, UITSTROOM VERMIJDEN 
DOOR OUT PLACEMENT, DE LOOP BAAN WERK BAAR DER 
MAKEN DOOR VERLOF AANBOD EN PERSONALISATIE 
VAN DE LOOPBAAN.

HARDSTE NOOT OM TE KRAKEN: DE GROTE 
FLEXIBILITEIT VOOR SERVICE TECHNICI: DE ONDER
HANDELINGEN WAREN BIJNA SPAAK GELOPEN, MAAR 
UITEINDELIJK HEBBEN WE DIT CRUCIALE PUNT* VOOR 
ONZE LEDEN IN DE CAO KUNNEN LATEN OPNEMEN.”
Jean-Paul Dubois, Stihl

De cao’s  
2019-20 

worden integraal 
gepubliceerd op 

onze website.

* vrijwillige overuren van 120 naar 300, interne grens van 143 naar 383 uur, mits ondernemings-cao
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Sector neemt zijn verantwoordelijkheid

DOSSIER MILIEUBEHEERSORGANISMEN

De missie van deze beheersorganismen, meestal 
gefinancierd door (milieu- of administratieve)
bijdragen betaald door producenten, is om collec-
tief te voldoen aan de verschillende verplichtingen 
in verband met deze UPV. Door deze beheersorga-
nismen werken onze sectoren en onze betrokken 
leden al lange tijd mee aan de circulaire economie. 

Initiatieven wetgever 

“Vooral in de jaren 1995-2000 is de wetgever initia-
tieven beginnen te nemen”, legt Manuela Fiorucci, 
Hoofdadviseur Milieu bij TRAXIO, uit. “Op zich is er 
een vrij brede consensus in de betrokken sectoren 
voor deelname aan dit aanvaardingsproces van 
(afgedankte) producten waarvan de gebruiker zich 
dient te ontdoen. Over de manier waarop men dit 
organiseert zijn wij altijd van oordeel geweest dat 
wanneer je de privé sector voor haar verantwoorde-
lijkheid plaatst inzake te behalen resultaten, deze 
ook de vrijheid moet krijgen om de eigen middelen 
te bepalen om dit doel te halen. De uitstekende 

resultaten van de beheersorganismen sterken ons 
alvast in deze overtuiging. 

Onderhandelde oplossingen 

Nog steeds blijven we ervan overtuigd dat een 
onderhandeld akkoord tussen overheid en privé 
te verkiezen valt. Dit moet zo geharmoniseerd 
mogelijk zijn met de drie gewesten waardoor 
de beheersorganismen op het hele Belgische 
grondgebied op een gemakkelijkere en effici-
entere manier kunnen opereren. De verschil-
lende nieuwe milieubeleidsovereenkomsten* 
die dit laatste jaar nog werden afgesloten met 
de gewesten, weerspiegelen dit voortdurende 
evenwicht. Over de hele lijn bekeken doet ons 
land het zeer goed ten opzichte van de Europese 
klas. Het is ook geen statisch gegeven, sys-
tematisch worden er ook nieuwe initiatieven 
genomen binnen de beheersorganismen om 
verdere stappen te zetten naar steeds meer effi-
ciëntie en innovatie.”

* In het Vlaams Gewest
• Milieubeleidsovereenkomst van 

15/06/2018 betreffende de afgedankte 
batterijen en accu’s (draagbare, industriële 
(incl. voor de aandrijving van hybride en 
elektrische voertuigen) en autobatterijen) 
(B.S. 4/10/2018) - Bebat

• Milieubeleidsovereenkomst van 
15/06/2018 over (industriële) batterijen 
voor de aandrijving van hybrideen 
elektrische voertuigen (B.S. 4/10/2018) 
- Febelauto

• Milieubeleidsovereenkomst van 
22/06/2018 betreffende de afgedankte 
voertuigen (B.S. 4/10/2018) - Febelauto

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Milieubeleidsvereenkomst van 13/03/2019  

betreffende versleten banden (B.S. 
14/06/2019) - Recytyre 

• Milieubeleidsovereenkomst van 
13/03/2019 betreffende afvalolie (B.S. 
8/07/2019) - Valorlub

• Milieubeleidsovereenkomst van 
13/03/2019 betreffende de afgedankte 
batterijen en accu’s (draagbare, industriële 
(incl. voor de aandrijving van hybride en 
elektrische voertuigen) en autobatterijen) 
(B.S. 14/06/2019) - Bebat

• Milieubeleidsovereenkomst van 
13/03/2019 betreffende de afgedankte 
voertuigen (B.S. 14/06/2019) - Febelauto

• Milieubeleidsovereenkomst van 
13/03/2019 inzake de (industriële) 
tractiebatterijen voor hybride en elektrische 
voertuigen (B.S. 14/06/2019) - Febelauto

• Milieubeleidsovereenkomst van 
13/03/2019 betreffende de afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
(B.S. 8/07/2019) - Recupel

Wat volgt is een overzicht van een aantal milieubeheersorganismen 
waarvan de resultaten de trots zijn van onze sectoren. TRAXIO ligt aan 
de basis van verschillende milieubeheersorganismen. De wetgeving 
legt een uitgebreide verantwoordelijkheid bij de producenten/
invoerders (UPV) van sommige producten, meestal als gevolg van 
een Europese wetgeving. 

Michaël Vandamme
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RECYTYRE 

Inzamelen banden overstemt de marktevolutie 
Recytyre, dat ontstaan is als respons van de sector en op initiatief van TRAXIO, 
beschikt vandaag over een representatief ledenbestand dat boven de 600 zit. 

De formele opstart van Recytyre vond begin 
1998 plaats en kwam er op initiatief van de zes 
belangrijkste bandenproducenten samen met 
een aantal groeperingen binnen TRAXIO (toen 
nog onder het FEDERAUTO-label). Initieel 
is Rectytyre dus begonnen met een vrijwillig 
systeem, specifiek gericht op de opmaak van 
normen voor het homologeren van de operatoren. 
Kijken we concreet naar de taken die vandaag uit-
gevoerd worden, dan draait het operationeel- en 
financieringsysteem ervan vooral rond de traceer-
baarheid van (afval)bandenstromen, het behalen 
van de ophaal- en recyclagedoelstellingen, naast 
het homologeren van ophalers en (voor-)ver-

werkers die betrekking hebben op afvalbanden. 
Vandaag telt Recytyre zo’n 7.000 ophaalpunten. 
Het ondersteunt ook de ontwikkeling van R&D-
projecten in samenwerking met universiteiten via 
het onderzoeksfonds GreEn-ER voor het creëren 
van nieuwe verwerkingstechnieken en/of nieuwe 
markten voor materialen afkomstig van ingeza-
melde banden. 

Wanneer de omvang van de activiteiten berekend 
wordt, maakt men een onderscheid tussen de 
vervangmarkt en de markt voor eerste montage. 
Tabel 1 en Tabel 2 illustreren de omvang van 
deze beide categorieën, opgesplitst per type 

voertuig. Via Tabel 3 krijgt men zicht op hoe 
de inzamelingsactiviteit evolueert, bekeken per 
gewest. Tabel 4 tot slot zegt iets over hoe de 
markt evolueert ten opzichte van de inzameling.

Operationele resultaten 2018: uitstekend met 
resultaten die verder gaan dan de wettelijke 

doelstellingen.

Meer dan 100 % van de ingezamelde banden in 
verband met het op de markt brengen:  
meer dan 95 % materiaalvalorisatie

EENHEDEN TONNAGE
2018 % 2017 ∆ 2017 2018 % 2017 ∆ 2017

Personenwagen * 5.345.922 89,54% 5.523.641 -3,2% 45.295 60,30% 46.566 -2,7%

Moto 144.414 2,42% 155.578 -7,2% 1.003 1,33% 1.084 -8,1%

Vrachtwagen 308.194 5,16% 327.075 -5,8% 21.574 28,72% 22.895 -6,1%

Wegenbouw 10.711 0,18% 9.280 15,4% 1.980 2,64% 1.732 12,5%

Landbouw 112.083 1,88% 94.829 18,2% 3.184 4,24% 3.101 2,6%

Industrie lucht 20.577 0,34% -1.271 -1719,0% 605 0,81% -181 129,9%

Industrie vol 28.431 0,48% 17.623 61,3% 1.469 1,96% 963 34,4%

TOTAAL 5.970.332 100,00% 6.126.755 -2,6% 75.110 100,00% 76.160 -1,4%

1. Vervangmarkt per producttype (in eenheden en in tonnage)

Cijfers op basis van de import- en export declaraties van de leden uit de vervangmarkt (netto-marktcijfers import 
- export). / * Personenwagen is inclusief personenwagen, 4x4, SUV, bestelwagen, licht bedrijfsvoertuig, 
caravan, aanhangwagen.

EENHEDEN
2018 % 2017 ∆ 2017

Personenwagen* 113.825 23,24% 86.098 32,2

Moto 62.019 12,66% 69.253 -10,4

Vrachtwagen 126.385 25,80% 127.421 -0,8

Wegenbouw 5.462 1,11% 5.090 7,3

Landbouw 157.104 32,07% 140.943 11,5

Industrie lucht 5.132 1,05% 3.040 68,8

Industrie vol 19.924 4,07% 16.264 22,5

TOTAAL 489.851 100,00% 448.109 9,3

2. Markt voor eerste montage per producttype (in eenheden)

* Personenwagen is inclusief personenwagen, 4x4, SUV, bestelwagen, licht bedrijfsvoertuig, caravan, 
aanhangwagen, met uitzondering van voertuigen uit categorie M1 en N1. / M1: voor het vervoer van 
passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder 
niet meegerekend, met name personenauto's en voertuigen voor speciale doeleinden. / N1: voor het 
vervoer van goederen bestemde voertuigen met een maximale massa van 3,5 ton.
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4. Evolutie Belgische markt versus inzameling

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Algemeen Totaal

Personenwagen*  2.267  27.166  19.792  49.225

Vrachtwagen  176  22.438  5.541  28.155

Wegenbouw +2 Mtr  0  55  71  126

Wegenbouw -2 Mtr  0  1.462  534  1.996

Landbouw  0  2.925  1.672  4.597

Industrie lucht + vol  13  2.284  179  2.476

Totaal  2.456  56.330  27.789  86.575

2,84% 65,06% 32,10%

3. Inzameling per Gewest (in ton)

* Personenwagen is inclusief personenwagen, 4x4, SUV, bestelwagen, licht bedrijfsvoertuig, caravan, 
aanhangwagen, moto, scooter en kart. / ** Niet gesorteerde afvalbanden (personenwagen + vrachtwagen).

www.recytyre.be
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RECUPEL 

Strijd tegen ‘e-waste’ aanbinden 
In vergelijking met andere landen scoort België erg goed op het vlak van de ophaal 
en verwerking van afgedankte elektro-apparaten. Toch is er ruimte voor beterschap. 

Recupel staat in voor de inzameling en ver-
werking van het zogenaamde e-waste, wat ruw 
genomen staat voor alle mogelijke afval van 
(afgedankte) elektr(on)ische toestellen. Aan het 
begrip hangt een wat negatieve connotatie, maar 
onterecht volgens de organisatie. Het uitgangs-
punt is dat die elektro niet zomaar in de natuur 
mag belanden, maar dat de waardevolle onder-
delen ervan herbruikt kunnen worden. Bekijkt 
men de problematiek op een globale schaal, 
dan levert dat heel wat indrukwekkende cijfers 
op. We beperken ons tot twee. Wereldwijd zou er 
zo’n 50 miljoen ton e-waste rondslingeren, goed 
voor een gewicht van 4.500 keer de Eiffeltoren. 
In e-waste zitten trouwens 50 keer meer waarde-
volle metalen en mineralen dan er zich ertsen in 
de mijnen bevinden.
De aan TRAXIO geaffilieerde groeperingen, met 
name Fedagrim vzw en Imcobel vzw, staan 
samen met enkele producenten/importeurs 
aan de basis van de oprichting van Recupel 
ET & Garden. Een van de zeven sectoren die 
Recupel beslaat is immers specifiek gewijd aan 
tuingereedschappen en gereedschappen in het 
algemeen. Ook tal van elektrische apparaten die 
in garages worden gebruikt, zijn opgenomen in 
de lijst van e-waste. Door de apparaten aan het 
Recupel-systeem te leveren, kan worden gega-
randeerd dat ze worden verwerkt volgens de 
beste bestaande milieunormen. 
Recupel staat vandaag voor 564 Recupel-parken, 
24 herbruikcentra en kringwinkels en 7.283 ver-
zamelpunten. Er bestaat vanaf 2019 een wettelijk 
voorschrift dat stelt dat 65 % van de elektro-toe-
stellen opgehaald moet worden. Vandaag zitten 
we aan 45 %, wat beduidend beter is dan elders. 
Onderzoek van Deloitte toont aan dat 30 % van 
het op de Belgische markt gebrachte elektro 
momenteel onvindbaar is en dus zomaar in 

de natuur zou kunnen belanden of behandeld 
worden op een manier die niet in overeenstem-
ming is met de milieuregelgeving. Dit onrustwek-
kend cijfer lag aan de basis van een concrete 
initiatief. Op vraag van de gewesten en samen 
met anderen actoren van de hele keten heeft 
Recupel in 2018 haar schouders gezet onder 
de oprichting van een nieuwe vzw, BeWeee 
genaamd (www.beweee.be). Deze heeft als 
specifieke taak het opsporen van dit elektro, 
rekening houdend met de wettelijke rapporta-
geverplichtingen van elke schakel in de keten. 
De BeWeee-tool registreert wat er op de markt 
komt, hoeveel er wordt ingezameld, hoeveel er 
wordt verwerkt en ook waar. Na het uitvoeren 
van een eerste analyse worden deze gegevens 
aan de Vlaamse, Brusselse en Waalse overheid 
gerapporteerd in de hoop dat alle cijfers van alle 

marktspelers zullen aantonen dat de doelstel-
ling van 65 % is bereikt. Het spreekt voor zich 
dat bedrijven die al samenwerken met Recupel 
deze cijfers niet opnieuw hoeven te rapporteren. 
Afgedankte elektr(on)ische apparaten die niet 
zijn geleverd en/of gerapporteerd aan Recupel 
moeten echter worden gecommuniceerd aan 
het BeWeee-platform. Verder benadrukken we 
ook nog dat Recupel samen met IDLab, een 
imec-onderzoeksgroep van UAntwerpen, een 
zelflerend softwaresysteem voor beeldherken-
ning ontwikkelt om de afvalsortering te verge-
makkelijken. Dankzij artificiële intelligentie is het 
in de toekomst mogelijk om de apparaten vanaf 
het begin van het verwerkingsproces automa-
tisch en nauwkeurig (type, merk, model, jaar) 
te identificeren. Het hergebruik van materialen 
en onderdelen kan zo worden vergemakkelijkt.

Globaal overzicht
2017 2018

Volume ingezamelde apparaten

117.297.623  117.383.394

Aantal ingezamelde apparaten via het logistieke netwerk van Recupel

29.954.894  30.488.459

Aantal ingezamelde apparaten klein elektro via het logistieke netwerk van Recupel

18.611.691  19.271.548 www.recupel.be 
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VALORLUB 

Efficiënte olieafhandeling 

Vier federaties namen hiertoe het initiatief: de 
Belgische Petroleum Federatie, de Lubricants 
Association Belgium, de Belgische federatie voor 
handel en diensten (Comeos) en TRAXIO. Doel is 
te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien 
uit de gesloten milieubeleidsovereenkomsten. 
Dit gaat van sensibiliseren over het opstellen van 
een beheersplan om de ophaling  en verwerking 
te bewerkstelligen tot het rapporteren aan de 
gewestelijke overheden van de behaalde resul-
taten. Hiervoor wordt met verschillende gehomo-
logeerde ophalers gewerkt. Valorlub beoordeelt 

voortdurend de voorwaarden voor het toekennen 
van zijn premie, zodat een groter aantal profes-
sionele gebruikers die afgewerkte olie van deze 
ophalers verzamelen, recht heeft op de Valorlub-
premie. Het is inderdaad essentieel dat deze 
afgewerkte oliën worden verzameld om de meest 
geschikte verwerking te krijgen en niet worden 
gebruikt voor andere illegale doeleinden. Bij de 
laatste terreincontroles konden nog overtredin-
gen van het verbod op het verbranden van afge-
werkte olie in oude of nieuwe stookinstallaties 
vastgesteld worden. 

Overzicht op de markt gebrachte hoeveelheden olie in kilogram in België
Smeer- en industriële olie Totaal in kilogram

Huishoudelijke olie(1) 4.802.882

Professionele olie die gebruikte olie genereert + first fill 66.161.001

Totaal in kilogram 70.963.883

Biodegradeerbare olie in kilogram 488.334
(1) Huishoudelijke olie: motorolie in primaire verpakkingen van ≤ 25 kilogram

Overzicht van de ingezamelde afgewerkte olie in kilogram
Afgewerkte olie Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest België

Huishoudelijke olie in kilo 1.437.673 50.562 1.021.795 2.510.030

Professionele olie in kilo 29.351.385 1.339.905 11.347.167 42.038.457

Totaal afgewerkte olie 30.789.058 1.390.467 12.368.962 44.548.487

Opgericht in 2004 om de aanvaardingsplicht van haar deelnemers op zich te nemen, 
is de vzw Valorlub operationeel sinds 1 januari 2007.

In 2018 behaalt men inzamelpercentages van 100 %* rekening houdend 
met het resultaat van de studie die zegt dat 64,2 % van de op de markt 
gebrachte hoeveelheden in België potentieel inzamelbaar is.

In 2018 kende in totaal 94 % van de ingezamelde afgewerkte olie een 
nuttige toepassing. 89,5 % door recyclage via regeneratie, herraffinage en 
hergebruik en 4,5 % via energetische valorisatie.

* wat het gevolg kan zijn van free riders, producenten/invoerders die geen deel uitmaken 

van het collectief systeem.

www.valorlub.be
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BEBAT 

Oplossing voor alle types batterijen en accu’s 
Bebat biedt diensten op maat om tegemoet te komen aan de grote vraag naar elektrische mobiliteit.

Wanneer we het over batterijen hebben, wordt in regel 
met drie categorieën gewerkt: draagbaar, industrieel 
en automotive. Opgericht in 1995 onder de ecotaks-
wet door de producenten van batterijen, zorgt deze 
vzw ervoor dat bedrijven tegemoet kunnen komen 
aan hun aanvaardingsplicht. Aanvankelijk werd 
Bebat opgericht voor de inzameling en recyclage van 
afgedankte ‘draagbare’ en ‘industriële’ batterijen en 
accu’s. Sinds 2016 (datum van de fusie met Recybat) 
heeft het ook de verplichting voor de ‘automotive’ 
batterijen overgenomen. Met andere woorden, alle 
soorten en type batterijen en accu’s vallen binnen het 
toepassingsgebied van Bebat. 
Als mobiliteitsorganisatie heeft TRAXIO telkens een 
raakvlak van leden met elke soort batterij: gewone 
‘draagbare’ batterijen voor de verlichting of degene 
die je in een gps of sleutelafstandsbediening 
aantreft. De ‘automotive’ batterijen zijn voor het 
starten van een verbrandingsmotor van voertuigen 
en/of machines. Andere batterijen voor de aandrij-

ving van hybride en elektrische voertuigen (HEV) 
voertuigen en voor de elektrische fietsen vallen 
onder de categorie ‘industrieel’. Om tegemoet 
te komen aan de grote vraag naar elektrische 
mobiliteit, biedt Bebat diensten op maat aan alle 
spelers in de sectoren o.a. van auto’s, vracht-
wagens, bussen en fietsen. Er werd ook nieuwe 
software ontwikkeld, Reneos, die moet zorgen 
voor een efficiënte ophaling van EV-batterijen in 
heel Europa, samen met een Europees netwerk 
van soortgelijke organisaties. Er zijn meer dan 
3.100 deelnemers en 25.000 inzamelpunten, 
waarna Bebat zorgt voor de ophaling, sortering 
en recyclage. Een dichtheid die overeenkomt met 
1 verzamelpunt per 500 inwoners. “Deze produ-
centen/invoerders zijn bij ons aangesloten, waarna 
wij de al de taken qua preventie, sensibilisering, 
communicatie, rapportage, ophaling, sortering en 
verwerking voor onze rekening nemen”, klinkt het 
bij de organisatie zelf. 

61,6 %
Inzamelpercentage 2018 België 
Met 61,6 % overtreft Bebat tot nu toe de 
doelstelling van 45 % in Vlaanderen en 

50 % in Wallonië en Brussel, én overtreft 
het de Europese doelstelling van 45 % 

in 2018.

België behoort met een inzamel-
efficiëntie van 90 % tot de absolute 
wereldtop voor de inzameling van 

batterijen.

www.bebat.be

Op de markt gebrachte batterijen
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KEUZERECHT
Als TRAXIO tekenden we beide 

milieubeleidsovereenkomsten voor 
wat de batterijen voor de aandrij-
ving van HEV betreft. Dit betekent 

simpelweg dat onze leden, producent/
importeur, tussen beide beheers-

organismen kunnen kiezen om hun 
aanvaardingsplicht na te komen. 

Professionals, de uiteindelijke houders 
van deze batterijen, moeten in elk 

geval op de hoogte zijn of zich infor-
meren over deze voorafgaande keuze 

genomen door de producent/importeur 
om de juiste stroomopwaartse inzame-

ling te garanderen.
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FEBELAUTO

97,3 % van afgedankte voertuigen hergebruikt 

De inzameling, verwerking en recyclage van 
afgedankte voertuigen wordt opgevolgd door 
Febelauto, dat zonet zijn 20ste verjaardag vierde. 
De strijd tegen illegale handel van afgedankte 
voertuigen en export van auto’s met totaal 
technisch verlies blijft een grote uitdaging. Maar 
er is meer. Ook batterijen voor de aandrijving 
van hybride en elektrische voertuigen (HEV) 
vallen onder het takenpakket. In 2018 werd 
hun opdracht trouwens in die richting verruimd. 
Telkens wordt uitgezocht of een batterij een 
tweede leven kan gegeven worden. Blijkt dit niet 
mogelijk te zijn, dan wordt erop toegekeken dat 
de kostbare en zeldzame materialen uit deze bat-
terijen maximaal en veilig gerecycleerd worden. 
Specifieke Febelauto-normen m.b.t. veiligheid 
en traceerbaarheid werden daarvoor uitgewerkt. 
Concreet vertaalt deze missie zich in een infor-
merende en ondersteunende rol naar een brede 
waaier van stakeholders, van particulieren over 

professionele laatste houders van de voertuigen 
tot erkende centra en recyclage-operatoren. 

Recentste cijfers 

Werpen we een blik op de recentste cijfers, dan 
blijkt in 2018 precies 97,3 % van het gewicht van 
alle ingezamelde afgedankte voertuigen hergebruikt, 
gerecycleerd of energetisch te zijn gevaloriseerd. 
In Tabel 2 kan u zien wat de verhouding tussen deze 
drie bestemmingen precies is. Naast dit globaal 
gegeven, geven andere cijfers een goed zicht op de 
omvang van de activiteiten van Febelauto. Vorig jaar 
werden 21.956 meer voertuigen ingezameld dan 
in 2017, een stijging van maar liefst 18 %. Dit ver-
tegenwoordigt een totaal van 142.852 voertuigen 
ingezameld. Tabel 1 geeft hiervan een overzicht, 
opgesplitst per gewest. De oorsprong van deze 
voertuigen is divers. Sommigen bevinden zich in 

particuliere handen (de grootste groep), terwijl 
het in andere gevallen ‘professionals’ in de brede 
betekenis van het woord zijn die in het bezit zijn van 
de afgedankte voertuigen (Tabel 3). Een laatste cijfer 
tot slot. De gemiddelde leeftijd van deze voertuigen 
die uit het verkeer gehaald worden zit al enkele 
jaren in stijgende lijn. Waar een afgedankte wagen 
in 2017 nog gemiddeld 15,8 jaar oud was, steeg 
dit cijfer vorig jaar tot 16,4 jaar. Ter vergelijking: in 
2005 was dit nog 13,7 jaar. 

Febelauto houdt zich bezig met afgedankte voertuigen, maar ook met batterijen voor de aandrijving van 
hybride en elektrische voertuigen (HEV). In 2018 werd 97,3 % van het gewicht van alle ingezamelde 
afgedankte voertuigen hergebruikt, gerecycleerd of energetisch gevaloriseerd. 

1. Afgedankte voertuigen in 2018

In vergelijking met 2017 werden 21.956 afgedankte voertuigen  meer inge-
zameld in 2018. Dat is een stijging van maar liefst 18%.

Gewesten # Ingezamelde AGV Massa (kg)  
ingezamelde AGV

AGV Gedepollueerd  
in erkende centra 

BHG 15.147 13.347.976 93,9 %

Vlaams Gewest 71.484 76.455.191 97,0 %

Waals Gewest 56.221 58.663.206 89,7 %

TOTAAL 142.852 148.466.373 93,8 %

Sinds 1 januari 2015 leggen de Europese Richtlijn en de regionale wetgeving 
ons voor de verwerking van afgedankte voertuigen een norm op van 95 % 
nuttige toepassing. Hergebruik en recyclage moeten minstens 85  % 
bedragen van het gemiddelde voertuiggewicht op jaarbasis.
In 2018 voldeed Febelauto opnieuw ruimschoots aan deze norm: met 
97,3 % nuttige toepassing boekten onze erkende centra en hun partners 
een resultaat om trots op te zijn.

97,3 %

2. Nuttige toepassing 2018

23,7 %
Hergebruik

69,8 %
Recyclage

3,8 %
Energetische 

valorisatie

2,7 %
Storten

www.febelauto.beinfo@febelauto.be

www.febelauto.be 

3. Laatste houders in 2018

Privépersoon — 44,39 %

Merkendealer — 23,75 %

Multimerkendealer — 10,67 %

Sloper — 9,97 %

Berging — 7,01 %

Publieke sector — 3,61 %

Verzekeringsmaatschappij — 0,22 %

Constructeur — 0,21 %

Leasing- of rentingmaatschappij — 0,15 %
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Garage Michel N.V. 

Expert Schade / Expert 
bestekken maken

TONGEREN

Garage Michel N.V. 

Administratief bediende 
Carrosserie

TONGEREN

SIXT 

Repair & reconditioning 
specialist

DIEGEM

Truckland Group

Werkplaatschef

BEERSE

Nissan De Witte

Automechanieker met ervaring

SINT-GILLIS-WAAS

AC Brussels 

Service Advisor

BRUSSEL

AU23371 AU23370 AUV22978 

AUV23020 AUV23087AU23200 

ACB
YOUR VOLVO, OUR DRIVE

Gespecialiseerde vacatures in de mobiliteitssector

een initiatief van TRAXIO 
ondersteund door EDUCAM en FEBIAC
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autotechnica 2020
Automotive Aftersales beurs

29/03 - 01/04/2020 brussels expo

SERVICE STATION
S H O P  &  C A RWA S H

C : 91 M : 65 Y : 4 K : 0 

C : 82 M : 7 Y : 82 K : 0 Volg ons op

autotechnica@i-one.be
T +32 2 790 27 47
T +32 9 243 48 40

Reserveer nu en geniet van een vroegboekkorting 
en standplaats op een toplocatie

www.autotechnica.be

Advertentie_Traxiomag_A4_0619_NL.indd   1 14/06/2019   09:47



CG CAR-GARANTIE  
VERSICHERUNGS-AG

GEEF UW KLANTEN  
VERTROUWEN EN VEILIGHEID 
Omdat complexe technologie de bescherming van een specialist nodig heeft.

TEL 03 287 76 10
www.cargarantie.be

CarGarantie:
Uw partner voor garantie en klantenbinding.




