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Ford Nummer 1 bij de Bedrijfsvoertuigen in 2020 

 

• Ford voor het eerst absolute nummer 1 op de Belgische markt voor bedrijfsvoertuigen 

• Ononderbroken vooruitgang sinds 2012, van de 6de naar de 1ste plaats 
• Uitgebreid en compleet gamma, aantrekkelijk door zijn functionaliteit en productiekwaliteit 

• Voortdurend bijgewerkte technologieën en uitvoeringen 

• Transit Center-netwerk ten dienste van zakelijke klanten 

 
Sint-Agatha-Berchem, 5 januari 2021 – Volgens de definitieve registratiecijfers van Febiac voor 
het jaar 2020, verkocht Ford 10.955 bedrijfsvoertuigen op de Belgische markt, waardoor het 
bedrijf  voor het eerst marktleider is in dit segment. In vergelijking met 2012, toen de nieuwe 
generatie bedrijfsvoertuigen van Ford werd gelanceerd, ver tegenwoordigt het in 2020 behaalde 
resultaat een stijging van het verkoopvolume met 189%. 

 
Ford is al enkele jaren Europese leider op het gebied van bedrijfsvoertuigen van minder dan 
3,5 T, en nu dus ook op de Belgische markt. Deze populariteit kan worden toegeschreven aan 
een breed en compleet gamma, geschikt voor een groot aantal toepassingen. Ter herinnering, 
het gamma bestaat uit de Fiesta Van, Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom en 
Transit 2T, evenals de Ranger, die de afgelopen 5 jaar verantwoordelijk was voor 40% van de 
omzet in het pick-up segment.  
 
Een belangrijke factor in deze successen is het uitgebreide Transit Center netwerk, dat Ford in 
staat stelt om zijn klanten onder de best mogelijke omstandigheden te bedienen. 
 
Het moderne en technologische Transit-gamma wordt door de klanten gewaardeerd voor zijn 
praktische en dynamische kwaliteiten, en voor een reeks functionele aanpassingen geschikt 
voor de meeste professionele doeleinden. Ford biedt al 3 geëlektrif iceerde varianten van zijn 
bedrijfsvoertuigen aan: Transit Custom mHEV, Transit Custom PHEV, en Transit 2T mHEV. 
Een vierde geëlektrificeerde bedrijfsvoertuig wordt in 2022 de 100% elektrische versie van de 
Transit 2T. 
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De actieve veiligheid van de bedrijfsvoertuigen van Ford mag niet worden onderschat, met een 
reeks geavanceerde functies, vergelijkbaar met die van de wagens, waardoor de Transit 2T en 
Transit Custom een prominente plaats hebben gekregen in de eerste rangschikking voor lichte 
bedrijfsvoertuigen van Euro NCAP. 
 
Leo Van Hoorick, Belgisch lid van de jury's "International Van Of The Year" en "International 
Pick-Up Award": “Ford heeft in de afgelopen jaren een zeer evenwichtig en goed uitgedacht 
gamma bedrijfswagens ontwikkeld. Sterke punten zijn o.m. de uitstekende rijeigenschappen, 
moderne motoren, een goede basisuitrusting en gunstige TCO. In de voorbije 8 jaar wist de 
Transit niet minder dan driemaal de begeerde “International Van of the Year” trofee in de wacht 
te slepen (2012-2013-2020). In het afgelopen jaar kwam daar nog eens de tweejaarlijkse 
“International Pick-Up Award” bij voor de Ranger, die deze onderscheiding ook reeds in 2014 
verdiende. Deze prijzen worden uitgereikt door een internationale vakjury van Europese 
journalisten, en behoren tot de hoogste onderscheidingen die een bedrijfswagen kan krijgen. 
Dat Ford met de Transit en de Ranger in de voorbije jaren de sterkste klimmer was op de 
Belgische en Europese bedrijfswagenmarkt (tot 3,5 ton), toont aan dat niet enkel een vakjury de 
kwaliteiten naar waarde schat, maar ook de professionals, die er dagelijks de baan mee op 
moeten.” 
 
Ford zet de ontwikkeling van het Transit gamma voort, met de 100% elektrische Transit 2T als 
boegbeeld. De modellen die momenteel op de markt zijn, profiteren echter ook van regelmatige 
technische en technologische verbeteringen. Dit was recentelijk het geval met de Trail 
uitrusting, waardoor de Transit 2T all-wheel drive en de Transit Custom een limited slip 
differentieel kregen, en evenals met de Active uitrusting, waardoor de Transit Custom en 
Connect ideaal zijn voor avontuurlijke activiteiten. 
 

### 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, 
manufactures, markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln 
luxury vehicles, provides financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing 
leadership positions in electrification; mobility solutions, including self-driving services; and connected 
services.  Ford employs approximately 188,000 people worldwide. For more information regarding Ford, 
its products and Ford Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.  
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual 
markets and employs approximately 45,000 employees at its wholly owned facilities and consolidated 
joint ventures and approximately 58,000 people when unconsolidated businesses are included. In 
addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division 
and 18 manufacturing facilities (12 wholly owned facilities and six unconsolidated joint venture facilities). 
The first Ford cars were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was founded. 
European production started in 1911.  
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 
approximately 390 employees.  
 

### 
Contact: 
Jo Declercq – Directeur Communications & Public Affairs – 02.482.21.03 – jdecler2@ford.com 
Julien Libioul – Press Officer – 02.482.21.05 – jlibioul@ford.com 
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