
 

 

PERSBERICHT: 

PRIMEUR: STAD MECHELEN VERWERKT ONKOSTENNOTA’S MET SMARTPHONE 

 
Onkostennota’s: tientallen bonnetjes, kastickets, BTW bonnetjes bijhouden, kopiëren, zoekgeraakte bonnetjes 
weer opvragen, tabellen en formulieren invullen of controleren, … Een vervelende, tijdrovende en vooral 
geldverslindende bezigheid. 
 

Sinds kort werken de Mechelse IT startup CardWise en Belfius samen aan het project “Xpenditure by Belfius”, 
een mobiele applicatie en een internetplatform om onkostennota’s te digitaliseren en op een 
geautomatiseerde manier te verwerken. Nu al een hele “must have” voor grote en kleine ondernemingen, 
zelfstandigen en vrije beroepen.  
 

De stad Mechelen is dan ook fier om als eerste openbaar bestuur mee in dit verhaal te stappen. 
 

Gedaan met fotokopieën, zoekgeraakte kas-of parkingtickets en manuele controle. Dankzij “Xpenditure by 
Belfius” volstaat het om via de smartphone, tablet of met een scanner een foto van de bonnetjes te maken. 
Het systeem haalt er onmiddellijk alle relevante informatie uit: naam van de handelaar, transactiedatum, 
bedrag, valuta, …  Die informatie wordt automatisch opgeslagen in de online-account van de gebruiker, in dit 
geval de stad Mechelen.  Zo kunnen we met de stad moeiteloos onkostenrapporten opstellen en de uitgaven 
beter opvolgen.  Er is dus een beter overzicht op de uitgaven, een betere controle met zo goed als geen fouten 
die via een manuele invoeren niet 100% te vermijden zijn. 
 

Onze diensten zullen efficiënter kunnen werken met minder papierverbruik wat dan weer een surplus is voor 
het milieu.   
 

Naast dit systeem zal de stad ook werken met de prepaidkaarten die beschikbaar zijn via Belfius.   Deze 
Prepaidkaart is de ideale betaalkaart voor het uitvoeren van betalingen in een professionele context.  Er is een 
vooraf bepaald, controleerbaar en makkelijk te wijzigen budget aan verbonden.  Deze kaart is verbonden aan 
de rekening van de stad Mechelen, beveiligd met een geheime code en het beschikbare saldo is 
controleerbaar.  

 
 

Voor meer info: 
 

Schepen van ICT Walter Schroons: 0477/ 28 52 45 kabinet.schroons@mechelen.be  
Cardwise: Wim Derkinderen, Co Founder & Commercial Director, wim@cardwise.be 
Belfius: Moniek Delvou, woordvoerster, 0 2/ 222 98 16, moniek.delvou@belfius.be  / press@belfius.be 

 

Cardwise NV is een Mechelse startup opgericht in 2011 door Wim Derkinderen en Boris Bogaert.  Daarnaast 
zijn de belangrijkste aandeelhouders Toon Coppens en Lorenz Bogaert (Massive Media) en Jonas Dhaenens 
(Combell). Cardwise specialiseert zich op 2 innovatieve domeinen, namelijk enerzijds Prepaid MasterCards voor 
brands (VikingCard, BridgestoneCard) en anderzijds een software om onkostenbeheer binnen organisaties te 
digitaliseren en te vergemakkelijken.  Dit laatste product heet Xpenditure en is meteen ook de reden waarom 
jullie hier zijn. 
 

Belfius Bank en Verzekeringen is een lokaal verankerde bank die haar commerciële activiteiten in België 
uitoefent in drie domeinen: retail en commercial banking, financiële diensten voor de overheidssector en  
verzekeringen. Belfius heeft 150 jaar ervaring in de publieke sector en 50 jaar ervaring in het segment van de 
particuliere klanten. De bank is via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) in handen van 
de Belgische Staat en haar aandelen zijn niet beursgenoteerd. 
www.belfius.be  
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