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Drie van de grootste Belgische automobielgroepen slaan de handen in elkaar om 
samen te werken aan het het verder commercialiseren van innovatieve manieren van 
autodelen en digitaal huren van voertuigen. D’Ieteren, Ginion Group en Valckenier 
bundelen samen met Finance&Invest.Brussels hun krachten via het bedrijf MyMove 
om het delen van wagens binnen en buiten organisaties internationaal te 
vergemakkelijken.  
 
Van wagenbezit naar wagengebruik 
 
De markt van autodealers, autoverhuurbedrijven en mobiliteitsorganisaties evolueert 
snel. Opkomende trends zoals “ride-hailing”, autodelen en abonnementsdiensten 
veranderen de manier waarop consumenten omgaan met wagens en verschuiven van 
autobezit naar autogebruik. Volgens McKinsey1 is het mobiliteitsgedrag van de 
consument aan het veranderen: in 2030 zou één op de tien verkochte auto's een 
gedeeld voertuig kunnen zijn (wat neerkomt op 5 miljoen nieuwe gedeelde auto's per 
jaar2). 
 
Om een oplossing te bieden voor die mobiliteitstrends heeft de Belgische scale-up 
MyMove €3.2 miljoen aan Serie A-financiering opgehaald om zijn product verder te 
ontwikkelen en uit te breiden naar nieuwe markten. 
 

MyMove, in 2019 opgericht door Lab-Box, D’Ieteren’s start-up gespecialiseerd in 
nieuwe mobiliteit, is een geïntegreerde out-of-the-box SaaS-oplossing die de 
operationele uitdagingen van het delen van voertuigen oplost. MyMove stelt 
autoverhuurbedrijven, autodealers, dienstwagenparken en mobiliteitsorganisaties in 
staat om een end-to-end digitale autoverhuurervaring te bieden aan hun gebruikers. 
 
 
 

 
1 https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/disruptive-trends-that-will-transform-the-auto-industry/  
2 https://www.statista.com/statistics/200002/international-car-sales-since-1990/  
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“Dat we drie van de grootste Belgische automobielgroepen konden aantrekken voor 
dit project, is een duidelijk signaal dat de markt in onze richting evolueert. We zijn blij 
dat we hun expertise in huis halen om wagens, die anders ongebruikt op een parking 
staan, meer en vlot te laten rijden. We zorgen voor extra inkomsten voor de eigenaars 
van de voertuigen terwijl we nieuwe mobiliteitsmiddelen aanbieden aan de mensen 
in de buurt.” Guy-Louis de le Vingne, CEO van MyMove 
 
D’Ieteren wil een actieve rol blijven spelen in de duurzame overgang 
 
Lab Box, opgericht door D’Ieteren in 2017, is een startup studio die nieuwe 
ondernemingen opzet en investeert in nieuwe mobiliteitsoplossingen om steden en 
landelijke gebieden in de toekomst leefbaarder en aangenamer te maken. Het 
portfolio van Lab Box bestaat momenteel uit tien bedrijven die verschillende 
domeinen van het mobiliteitslandschap bestrijken, waaronder autodelen, MaaS-
oplossingen, autoleasing, on-demand taxi & chauffeurs, autonome auto’s, EV-laden, 
mobiliteitsadvies en fietsleasing. De doelstelling van D'Ieteren is om de eerste keuze 
voor mobiliteit te worden, en hun portfolio evolueert voortdurend met nieuwe 
startups die intern worden opgezet en ondernemingen die worden overgenomen. 
 
“We zijn trots dat we MyMove in zijn huidige ontwikkeling kunnen blijven 
ondersteunen en een actieve rol spelen in de duurzame overstap van autobezit naar 
autodelen. Dankzij een klantgerichte aanpak biedt MyMove aan consumenten de 
juiste instrumenten om de stap naar autodelen te vergemakkelijken. We zijn verheugd 
om samen te werken met de nieuwe aandeelhouders die belangrijke kennis zullen 
toevoegen aan de toekomst van het bedrijf, zowel in België als in het buitenland.” 
Michael Grandfils, CEO van Lab Box  
 
Valckenier wil een belangrijke rol spelen bij het invullen van mobiliteitsbehoeften 

Valckenier, opgericht in 1967, is een familiebedrijf en een toonaangevende 
autodealergroep en mobiliteitsaanbieder in België. Met meer dan 50 jaar ervaring in 
de automobielsector heeft Valckenier stap voor stap een breed gamma van 
innovatieve en op maat gemaakte mobiliteitsoplossingen geïntegreerd in zijn 
dagelijkse activiteiten zoals het delen en verhuren van voertuigen.  

“De automobielsector verandert snel en bij Valckenier willen we een belangrijke rol 
blijven spelen in de nieuwe mobiliteitsbehoeften van klanten. We zijn jaren geleden 
begonnen met het investeren in verhuur- en autodeelactiviteiten om de shift van 
autobezit naar autogebruik te ondersteunen. We geloven dat die transitie ook in de 
toekomst belangrijk zal blijven.  

 



     

 
 
 
Investeren in MyMove is voor ons de manier om aan deze trend bij te dragen, samen 
met ervaren investeerders die dezelfde visie delen.” Guy Valckenier, Directeur van 
Valckenier  

Ginion Group wil de verschuiving van slim beheer van voertuiggebruik mogelijk 
maken 
 
Met 56 jaar ervaring is de Belgische familiale autogroep uitgegroeid tot een 
belangrijke speler in de import en distributie van luxewagens en motorfietsen in 
België en Luxemburg. De groep verkocht onlangs zijn showrooms om de lancering 
van gedeelde en duurzame activiteiten in mobiliteit en vastgoedprojecten mogelijk 
te maken.  
 
"We zijn verheugd om een versnelling hoger te schakelen en uiting te geven aan onze 
overtuiging dat we nu moeten handelen om onze levensstijl van morgen veilig te 
stellen. Met slim beheer van het wagenparkgebruik kunnen we ons mobiele leven 
blijven leiden en tegelijkertijd zorg dragen voor ons milieu."  Stéphane Sertang, 
Voorzitter van Ginion Group 
 
Finance&invest.brussels ondersteunt de mobiliteit van morgen 

Finance&invest.brussels en haar publieke en private aandeelhouders 
vergemakkelijken en vervolledigen de financieringsketen voor ondernemingen in 
Brussel. Ze reiken concrete oplossingen aan voor de financiering van ondernemingen 
en helpen ondernemers onder de vorm van leningen, kapitaalinvesteringen of 
waarborgen.  

"finance&invest.brussels geeft de voorkeur aan investeringsthema's die kaderen in 
de economische transitie en die ten volle participeren in de socio-economische 
dynamiek van het Brussels Gewest. Alle duurzame ideeën en concepten die bijdragen 
tot de mobiliteit van morgen moeten potentieel door finance&invest.brussels 
ondersteund kunnen worden. MyMove past perfect in deze dynamiek." Pierre 
Hermant, Voorzitter van de Directiecomité van finance&invest.brussels 
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