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DE PROEF OP DE SOM

IDefinitie

Het inschattenvan de totale kost vandevloot kanmen door middel van eenTotalCastof Ownershipberekenen,maar dat isen blijft eenprojectie.Devolgende logi-

schestap ishet berekenenvan de RealCastof Use,eengedetailleerde berekeningvanwat eenvloot reëelkost.Endat is danop zijn beurt weer eentoetssteenom de

toekomstigeTCOrealistischerte berekenen.Ingewikkeld?Eigenlijk niet, het is het aftoetsen van eenvoorspellingaandewerkelijkheid.

In de eerste FIB special TCO gingen we Vandersmissen (Gloriant).

dieper in op wat de verschillende compo-

nenten zijn van een Total Co st of

Ownership. Of eigenlijk zou het moeten

zijn: de Total Cost of Use ,want een vloot

die geleased wordt is bijvoorbeeld niet in

_ I D

eigendom.

De TCO bestaat uit alle directe en indirec-

te kosten die gerelateerd zijn aan het

gebruik van een bedrijfswagen.TCO geeft

een zo realistisch mogelijke projectie over

de reële kosten van een autovloot die

soms moeilijk in de boekhouding terug te

vinden zijn. Concreet maken alle kosten

die te maken hebben met de techniek,

het gebruik en de staat van het voertuig

een deel uit van de TCO. Ook de invloed

op het milieu en de fiscaliteit spelen hier-

in een belangrijke rol. Andere componen-

ten zijn bijvoorbeeld de afschrijving, de

interesten en de rente, de fees, de BIV, de

rijtaks. de herstelling en de onderhouds-

kosten, de verzekeringen, de vrijstellin-

gen, de brandstof, de herstellingskosten

(einde contract), de vervangwagen, de

CO2-bijdrage, de niet aftrekbare btw, de

fiscale aftrekbaarheid, de verbrekingsver-

goedingen en de meer gereden kilome-

ters.

Maar zelfs bij de meest gedetailleerde

forecasts zijn er nog altijd voldoende vari-

abelen om behoorlijk afte wijken van de

RCU en in dat geval zijn softwarepakket-

ten voor wagenparkbeheer de meest

aangewezen oplossing om de RCU te

berekenen,

De redactie van FLEET ging voor de reali-

satie van dit artikel rond de tafel zitten

met Paul Gestels (Experts4Fleet) en Gert

Gert Vandersmissen: "Er bestaat wel

degelijk een vraag in de markt naar een

software die enerzijds de TCO berekent

maar anderzijds ook achteraf de vergelij-

king maakt met deze projectie van de

kosten. Wat wij doen is alle data van de

leasingmaatschappijen, de brandstoffen-

leveranciers en alle andere kostenposten

inlezen. Dat is de basis waarop je bouwt

om dan te evalueren en bij te sturen waar

nodig of gewenst. Het gaat er eigenlijk

om dat je een aantal parameters in kaart

brengt en daar dan iets toekomstgericht

mee doet. Zo kan je bijvoorbeeld klini-

sche reiniging van een voertuig dat einde

contract is onderbrengen bij variabele

kosten.Je plakt daar in je TCO berekening

een cijfer op maar bij de berekening ach-

teraf van je RCU kan je dat concreet ver-

gelijken met je prognose. Blijkt dan dat

Zelfs bij de meest gedetailleerde
farecasts zijn er nog altijd veel

variabelen die behoorlijk kunnen
afwijken van de Real Cast of Use.

auto's bij einde contract in een smerige

staat worden afgeleverd, dan kan je je

chauffeurs daar op wijzen om het in de

toekomst te vermijden. Hetzelfde voor

schadegevallen: we lezen die data in van

multisuppliers en dat levert dan bijvoor-

beeld een top vijf van de oorzaken op. De

klant kan dat ook in zijn voordeel geb rui-

Paul Gestels (Experts4Fleetl:"lk zou onze software
een fleet-assistant durven noemen, die de vloot-
verantwoordelijke helpt in zijn dagelijkse beheer.
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De vergelijking tussen
Total Costof Ownership en
RealCostofUselaattoe

om het vlootbeheer bij te sturen
op basis van objectieve gegevens.

ken naar de leasingmaatschappij toe. Als
hij met statistieken kan bewijzen dat het
aantal schadegevallen de afgelopen zes
maanden gedaald is, kan hij aan zijn lea-
singmaatschappij vragen om daar reke-
ning mee te houden bij de volgende
offertes. Zo levert de vergelijking tussen
TeO en ReU besparingen op twee fron-
ten op: aan de bron, door minder onge-
vallen en achteraf ook nog eens door
betere voorwaarden bij de leasingmaat-
schappij."

Overigens is de vergelijking TeO - ReU
niet alleen nuttig in het kader van leasing-
contracten. Dankzij deze doorgedreven
vorm van budgetopvolging kan je ook
beter inschatten of leasing, dan wel eigen
aankoop, de betere optie is voor deze of
gene doelgroep binnen het bedrijf.
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20 wagens had en het pakket absoluut
Gert Vandersmissen: "Zo zie je dat de wilde, maar dat was dan ook iemand met
wagens voor directieleden soms gekocht een fleet-achtergrond. Veel hangt af van
worden, terwijl de voertuigen voor tech- de ingesteldheid en de achtergrond van
nici of jonge chauffeurs dan weer ge- je gesprekspartner: is hij fleet-minded?

Heeft hij een HR-achtergrond? Werkt hij
in de boekhouding of aankoop? Dat
speelt allemaal mee met hoe je tegenover
je vlootbeheer staat. In veel bedrijven is
het een bewustwordingsproces."

Eencorrecte budgetopvolging levert van-
zelfsprekend grotere marges voor bespa-
ringen op bij grote vloten, dit alleen al beheer zijn zeer uitgebreid en kunnen in
omwille van de economies of scale. Dit sommige gevallen zelfs bijna de functie

Bepaalde softwarepakketten voor vloot-

neemt echter niet weg dat ook voor
bedrijven met een kleine vloot een cor-
recte berekening van de Reu niet zonder
voordelen is.

Paul Gesteis:"Er bestaat een gratis versie
van onze XPOfleet software voor vloten
van minder dan 10 voertuigen. Dit gaat
minder in detail dan de versie voor grote-
re vloten, maar toch blijft het een nuttig
instrument om inzicht te krijgen in de
TeO en ReU.Met de professionele versie
kan je veel meer in detail gaan en dat
levert ook meer inzicht in het budget op."

Gert Vandersmissen: "Mijn ervaring is dat
het vanaf zowat 50 voertuigen interes-
sant is om software voor Tï.O en Reu te
gaan gebruiken, omdat je vanaf dan
behoorlijke besparingen kan realiseren.
Maar dat is geen absoluut gegeven. Ik
sprak onlangs met een klant die slechts

Een correcte budgetopvolging levert vanzelfsprekend
grotere marges voor besparingen op bij grote vloten,
dit alleen al omwille van de economies of scale.

van een fleetmanager vervangen. Dat is
niet het geval met de software van
XPOfleet.

leased worden. Die beslissing wordt
meestal genomen op basis van concrete
gegevens en daar is de Reu berekening
ideaal voor."

Paul Gestels:"lk zou onze software eerder
een fleet-assistant durven noemen, die de
vlootverantwoordelijke helpt in zijn
dagelijkse beheer. Dikwijls zijn dat perso-
nen die binnen het bedrijf waar ze wer-
ken ook andere verantwoordelijkheden
hebben, niet zelden is de HR-manager of
de boekhouder of de aankoper ook ver-
antwoordelijk voor het wagenpark.
Daarom maakt de software precalcula-
ties, bijvoorbeeld voor het fiscale gedeel-
te, die geen echte kennis van de gebrui-
ker vragen op dat vlak. Hij krijgt uiteinde-
lijk wel cijfers waar hij mee kan werken en
redeneren. Indien de gebruiker dat wil,
kan hij ook meer in detail de herkomst
van de cijfers naspeuren, maar dat is à la
tête du client en eigenlijk niet nodig om
de cijfers als dusdanig te gebruiken. Wil je
meer in de diepte analyses doen en heb
je zelf weinig ervaring met fleetbeheer,
dan kom je op het terrein van fleet con-
sultancyen daarvoor bestaan er voldoen-
de andere marktspelers. Wij merken dat
vooral bij kleinere vloten het ontbreken
aan kennis een pijnpunt is en dat ze ook
geen tijd hebben om daar tijd in te inves-
teren. Wij bieden hen met onze software
een tooi aan die gebruiksvriendelijk is,
begrijpbaar en dus ook weinig of geen
voorafgaande kennis vraagt."



Rekenvoorbeelden

goede TeO-RCU vergelijking te kunnen
maken, moeten we de fiscale optimalisa-
ties (aftrek vennootschapsbelasting en
Recuperatie verworpen uitgaven op voor-
deel alle aard (VAA))buiten de vergelijking
houden. Dit komt duidelijk naar voren in
het eerste voorbeeld.
Zoals verder uit het voorbeeld blijkt, is een
TeO-RCUvergelijking opgebouwd uit veel
data. In de praktijk is het - voor een wagen-
park van enige omvang - niet realistisch
haalbaar om deze manueel te verzamelen.
De informaticasystemen van de meeste
leveranciers zijn vandaag de dag echter
voldoende volwassen waardoor RCU
gegevens in elektronische vorm kunnen
worden aangeleverd. Hierdoor kunnen ze
automatisch worden ingeladen in moder-
ne fleet management systemen. EenTCO-
RCU vergelijking is dan sinds kort ook

praktisch haalbaar.
De TeO-RCU vergelijking in het eerste
voorbeeld is eerder beperkt. Ze heeft als
primair doel om de TeO calculatie continu
te blijven evalueren om te kijken of ze nog
accuraat is. Een bijkomend voordeel hier-
van is dat ze een helder beeld schept van
waar de kosten van ons wagenpark zich
bevinden en aan welke facetten we het
meeste aandacht zullen moeten besteden.
Door te spelen met de mate van consolida-
tie van de gegevens (per voertuig, merk,
categorie, vloot, fiscaliteit ... ) kan eenTeO-
ReU vergelijking zowel strategische als
operationele informatie bieden. Deze
informatie biedt zowel de bedrijfsleiding
als de wagenparkverantwoordelijke hand-
vatten om sturend op te treden en de uit-
eindelijk kosten van het wagenpark naar
beneden te brengen.

In dit 'klassieke' schoolvoorbeeld van een
TeO-ReU vergelijking moeten we ervoor
zorgen dat we appels met appels gaan ver-
gelijken. Daarvoor is het nodig om te
bepalen op welke manier het begrip TeO
afwijkt van de RCU. Hiervoor moeten
bepalen op welke wijze het begrip TeO
afwijkt van de ReU.
We gebruiken volgende definities:

TeO is een raming van de kosten én
voordelen die een wagen voor een
organisatie zal gaan betekenen.
Reu is een representatie achteraf van
de werkelijk gemaakte kosten voor
een voertuigen.

Het verschil zit dus vooral in de baten die
een wagen voor een organisatie betekent
ofwel de belastingvoordelen. Om dus een
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Rekenvoorbeelden

Dit voorbeeld maakt verder gebruik van de
data die toch al beschikbaar is in het fleet
management system maar toch nog een
stap verder gaat. In dit voorbeeld zien we
een verdere detaillering van het soort kos-
ten. Behalveelementen uit de TeO calcula-
tie vinden we hier o.a.ook het eigen risico
van schades terug en boetes welke de
bestuurder van de wagen heeft opgelo-

pen. De onderverdeling van schades en
boetes zal door de wagenparkverantwoor-
delijke zelf moeten worden bepaald. AI
naar gelang de aspecten die hij of zij
belangrijk vindt. Door data te gebruiken
die zo in detail gaat, kunnen we niet langer
alleen maar individuele voertuigen of
groepen van voertuigen vergelijken, maar
bovendien het rijgedrag van bestuurders

vergelijken. Er bestaat namelijk een oorza-
kelijk verband tussen het rijgedrag van een
bestuurder en het aantal schades,boetes en
brandstofverbruik en dus de kostprijs van
de wagen. Door dezeTCO-ReU vergelijking
kan de wagenparkbeheerder dus de 'minst
goede' chauffeurs van de vloot persoonlijk
confronteren, aansporen en motiveren om
zijn of haar rijgedrag aan te passen.

Teovs Reu met driver awareness sturins
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