Belfius E-Fleet van start
Eerste multimodaal vervoerspakket met elektrische bedrijfswagen
in België
Brussel-20 Januari 2014- Belfius en zijn filiaal Belfius Auto Lease, de NMBS, Electrabel en Accenture
lanceren en ondersteunen samen Belfius E-Fleet: de eerste slimme ecologische
bedrijfsmobiliteitscombinatie met een elektrische bedrijfswagen, oplaadcapaciteit thuis , op het
werk, bij de stations en op de weg, en online toegang tot een reeks alternatieve
mobiliteitsoplossingen zoals trein + parkeren, tram, bus, deelfiets, cambio deelwagen en de
mogelijkheid om een traditioneel voertuig te gebruiken voor verre verplaatsingen. Deze
baanbrekende eco-mobiliteitscombinatie zal niet alleen de gebruiker een slim, flexibel netwerk
van ecologische mobiliteitsoplossingen aanreiken maar is voor bedrijven dé duurzame oplossing
voor het bedrijfswagenpark. Ze wordt bovendien aan een vergelijkbare kostprijs aangeboden in
vergelijking met de traditionele bedrijfswagen en met een minimum aan papierwerk. Belfius EFleet past overigens perfect in de steunmaatregelen van Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie
en Mobiliteit Melchior Wathelet voor het stimuleren van elektrische en aardgasmobiliteit.
Belfius E-Fleet, een slimme, multimodale en ecologische mobiliteitsoplossing voor de gebruiker
Vanaf morgen kan een bedrijfswagengebruiker intekenen voor een ecologisch vervoerspakket. Zo zal
hij de keuze hebben tussen de elektrische auto en een treinrit eventueel aangevuld met een
deelfiets om dan de bus of tram te nemen en het laatste stuk tot de bestemming met een
cambiowagen af te leggen. De combinaties zijn schier onuitputtelijk en slechts een muisklik
verwijderd. Koen Van De Putte, Corporate and Change Director van de NMBS legt uit:
“elektromobiliteit en openbaar vervoer zijn complementair. Het naadloos en onbezorgd combineren
van een elektrische wagen met openbaar vervoer, parkeren en laden aan de stations en andere
gedeelde mobiliteitsdiensten zoals fiets- en autodelen, m.a.w. de “genetwerkte mobiliteit” stimuleert
een maatschappelijk bewust gebruik van de juiste modi. Door keuzemogelijkheden aan te bieden,
kunnen mensen hun verplaatsingen persoonlijk regisseren. De auto en het openbaar vervoer
versterken elkaar overigens tegen de verkeerscongestie. ”
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, en Mobiliteit Melchior Wathelet: “ een dergelijk project is
precies wat deze technologie nodig heeft. Er moet meer visibiliteit gegeven worden aan de
elektrische auto. Meer elektrische auto’s betekent ook dat de prijs zal dalen en laten we niet vergeten
dat een tevreden consument het beste uithangbord is! Ik hoop dat dit project snel het gehoopte
succes zal behalen en dat andere spelers spoedig zullen willen deelnemen aan dit nieuwe initiatief.”

De elektrische wagen wordt aan werknemers aangeboden door het bedrijf zoals de bedrijfswagen
vandaag en wordt aangevuld met een klassieke wagen voor verre verplaatsingen, bijvoorbeeld
vakanties. Werknemers worden thuis uitgerust met de Electrabel CarPlug thuislaadoplossing zodat
ze iedere ochtend met een volle batterij de weg op kunnen. Een mobiele app in combinatie met een
Mobibkaart laat de leasewagengebruiker toe om op digitale wijze tickets voor openbaar vervoer en
andere vervoersopties zoals autodelen of fietsdelen te bestellen. Een slimme, flexibele oplossing om
elke dag nieuwe combinaties te ontdekken.
De eerste verantwoordelijke, duurzame en prijsgunstige oplossing op de bedrijfswagenmarkt met
60% minder CO2 uitstoot
Er wordt al lang gesproken over de elektrische wagen maar aankoopkost en actieradius bleken tot
dusver nog te hoge drempels. Vandaag kan het straatbeeld ingenomen worden door meer
elektrische bedrijfswagens en fietsende en sporende werknemers. Met Belfius E-Fleet kan een
bedrijf vanaf nu volop kiezen voor een ecologisch toekomstconcept voor haar wagenpark en haar
werknemers een slimme en flexibele vervoerscombinatie aanbieden. De ‘total cost of ownership’
van het pakket wordt zeer aantrekkelijk door de fiscale aftrekbaarheid van 120% voor de elektrische
wagen. Bovendien zullen er paketten aangeboden worden die een vergelijkbare kostprijs hebben
met een klassieke bedrijfswagenformule. Administratief kan het niet makkelijker want alle kosten,
ook oplaadkosten en mobiliteitskosten worden verwerkt in één rapportering. Vincent Beckers,
Gedelegeerd Bestuurder van Belfius Auto Lease: “Bedrijven kunnen nu aan hun werknemers een
mobiliteitskeuze aanbieden die slim, efficiënt, duurzaam en toekomstgericht is en aantonen dat
duurzaam ondernemen geen loos begrip is. Inderdaad, door voor deze oplossing te kiezen zal er 60
tot 70% minder CO2 de lucht ingaan, vergeleken met een traditoneel voertuig.”
Team van vier bedrijven ter stimulering van slimme en ecologische mobiliteit
Vandaag lanceren en ondersteunen 4 bedrijven elk vanuit hun specifieke invalshoek dit
mobiliteitsproject en zullen zij ook de eerste gebruikers zijn van dit innovatief vervoerspakket.
Belfius is de eerste bank in België die aan haar professionale klanten (KMO’s , grote bedrijven, en de
publieke en social profitsector) een “all in one”lease-formule aanbiedt met een elektrisch voertuig.
De eindgebruiker zal zijn of haar mobiliteit zelf kunnen bepalen met finaal een kostenbesparing en
een gunstige impact op het milieu als resultaat.
Privé-vervoer, openbaar vervoer en gedeelde voertuigen sluiten vandaag naadloos op elkaar aan. Als
grote pleitbezorger en voortrekker van de genetwerkte mobiliteit heeft de NMBS de online
draaischijf Olympus ontwikkeld waar de toegang tot en interoperabiliteit van de verschillende
vervoersdiensten worden gegroepeerd. Dit nieuwe ICT-platform maak het “mobiliteitsbudget”
mogelijk. Het brengt de systemen van de verschillende vervoerspartners samen en regelt de
onderlinge transacties op een neutrale en veilige manier. Dit platform staat ook ter beschikking van
andere geïnteresseerden.
Electrabel levert de innovatieve en intelligente laadoplossing voor elektrische wagens “CarPlug”
zowel aan bedrijven als aan particulieren zodat zij thuis en op het werk vlot en in alle veiligheid
kunnen herladen. De oplaadbeurt kan geprogrammeerd worden en het beheer van op afstand
aangestuurd worden via een Smartphone of het web. Het Fleet Management Systeem dat met de
CarPlug gepaard gaat geeft een zicht op het totaal verbruik, zowel thuis als op het werk en geeft
eveneens een zicht op de kosten voor het laden thuis.

Accenture, als internationale managementconsultant en provider van IT- en outsourcingdiensten, én
katalysator van digitale innovatie en nieuwe productontwikkeling, bracht de 3 andere partners
samen rond dit concept. Accenture stimuleert continu dergelijke convergentieprojecten tussen
bedrijven uit verschillende sectoren om tot nieuwe, innovatieve businessmodellen te komen.
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