
Whitepaper - 2021

Uw wagenpark
verduurzamen in
simpele stappen



In tijden waar de gevolgen van de klimaatverandering dagelijks de kranten halen en diesels uit
steeds meer binnensteden worden geweerd, is het zinvol om eens kritisch te kijken naar de
verschillende mobiliteitsoplossingen die u als bedrijf of organisatie ter beschikking staan. Wat heeft
u strikt genomen nodig en wat zijn de alternatieven? Welke ambities heeft u met uw organisatie en
wat betekent dat voor mobiliteit?

De transitie naar elektrisch rijden
Als u mobiliteit even beperkt tot auto’s, dan heeft u het al snel over brandstof. We staan aan de
vooravond van een grote transitie van fossiele brandstoffen naar energiebronnen met weinig of
geen CO2-uitstoot. Elektriciteit is een duurzaam alternatief voor benzine, diesel en gas. Wat
betekent dit voor u als wagenparkbeheerder? Bent u er al mee bezig en rijden de eerste elektrische
auto’s al rond of is het een ontwikkeling die veel vragen oproept en die u daarom nog liever even
parkeert? Wat is het beleid van uw organisatie? Wil de organisatie groen, maar mag het niets
kosten? Of moet alles en iedereen koste wat het kost zo snel mogelijk ‘om’? En wat vinden de
medewerkers ervan?

In deze whitepaper gaan we dieper in op duurzame mobiliteit, elektrisch rijden en wat erbij komt
kijken. Ook leest u een aantal interessante weetjes en handige tips voor het verduurzamen van uw
wagenpark.

Duurzaam wagenparkbeheer



Waarom zou u uw wagenpark verduurzamen?

Een ander argument om over te stappen op elektrisch, kunnen de kosten zijn. De aanschafwaarde
van elektrische auto’s ligt nu weliswaar nog hoger dan vergelijkbare modellen met een
verbrandingsmotor, maar de verwachting is dat dit de komende jaren snel verandert. De operationele
kosten voor brandstof en onderhoud liggen veel lager. Daarnaast hoeft er voorlopig over elektrische
auto’s nog geen BPM en motorrijtuigenbelasting worden betaald. Ook zijn er diverse subsidies
beschikbaar. Zo kan het dat elektrisch rijden nu al, gerekend over een looptijd van vijf jaar,
voordeliger uitpakt.

Weetje
In oktober 2021 stond de
teller op 82.828 laadpalen in
Nederland, waarvan 2.595
snellaadpunten. Op
oplaadpalen.nl staan alle
openbare laadstations in
Nederland.

Een derde argument wordt met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ook steeds belangrijker: De
mogelijkheid van elektrische mobiliteit aanbieden als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket.
In bepaalde sectoren en zeker voor jongere generaties kan dit doorslaggevend zijn. We hebben het
hier bewust over elektrische mobiliteit, want het betreft ook een scooter, fiets of een vrij
besteedbaar mobiliteitsbudget inclusief trein.

https://oplaadpalen.nl/


Elektrisch rijden kent veel voorstanders, maar zeker zoveel sceptici. En zo gemakkelijk als het is om
de voordelen op te sommen, zo eenvoudig is het vooralsnog om de nadelen te noemen. Echter is de
elektrische automarkt zo snel in ontwikkeling, dat deze nadelen in de toekomst een minder grote, al
dan niet geen rol meer spelen.

De voordelen van elektrisch rijden zijn:

Weetje
Opladen is meestal het voordeligst

op de zaak. Gemiddeld kost een kWh
in 2021 € 0,22. Aan publieke palen
betaal je al snel € 0,35 per kWh en

langs de snelweg bijna € 0,66.

Voor- en nadelen van elektrisch rijden

Geen CO2-uitstoot tijdens het rijden en helemaal geen CO2-uitstoot als de auto wordt opgeladen
met elektriciteit dat is gewonnen uit wind of zon
Laag geluidsniveau
Lage verbruiks- en onderhoudskosten
Geen BPM en motorrijtuigenbelasting
Lagere fiscale bijtelling, gegarandeerd tot 2026
Kostenverlaging voor overheidssubsidies
Toekomstbestendig; past in de tendens van wet- en regelgeving

 De nadelen van elektrisch rijden zijn:

Veelal beperkte actieradius en daarmee minder geschikt voor langere afstanden
Laadtijd van de accu; tanken is sneller
Investering laadpaalinfrastructuur
Hogere aanschafwaarde



De auto-industrie zet ondertussen vol in op elektrisch en is bezig om de actieradius van de auto’s te
vergroten door de accucapaciteit uit te breiden. Accu’s worden steeds compacter en leveren meer
vermogen. Ook de laadtijd kan met snelladen worden teruggebracht naar 15 minuten tot een half
uur. En met de groei van het aantal modellen en de concurrentie op de markt, is de verwachting dat
de aanschafprijs van elektrische auto’s en benzineauto’s steeds dichter bij elkaar komt te liggen. De
technologische ontwikkelingen gaan snel en voorlopig komen die vooral ten goede aan de
elektrische auto’s.
 
Wat kost de overstap naar elektrisch rijden
Als u besluit om werknemers de mogelijkheid te bieden om elektrisch te gaan rijden, is het goed om
de kosten en de baten op een rijtje te hebben. Want alleen met het leasen van een aantal
elektrische auto’s, scooters of fietsen bent u er nog niet.
 
De belangrijkste investering is het inrichten van een aantal oplaadpunten. Dit moet worden
aangevraagd bij de energieleverancier en bij de netbeheerder. De overheid betaalt mee aan de
investering met twee subsidieregelingen: de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Vamil
(afschrijving milieu-investeringen). Daarnaast zijn er gemeenten en provincies die duurzame
mobiliteit of specifiek het elektrisch rijden willen stimuleren en daarom actief meewerken aan het
inrichten van bijvoorbeeld laadstations.

Weetje
65% van de tijd dat auto’s
zijn gekoppeld aan een
zakelijk oplaadpunt,
worden ze niet opgeladen.
Er bestaan handige app’s
waarmee u de
oplaadcapaciteit van uw
bedrijf goed kan managen.



Vragen en bezwaren vanuit de organisatie
Als wagenparkbeheerder heeft u binnen de organisatie met verschillende belangen te maken. Aan
de ene kant zijn er directie en management die vanuit hun perspectief naar een duurzamer
wagenpark kijken. Aan de andere kant zijn er de medewerkers die de beschikking hebben over een
voertuig van de zaak vanuit hun functie of als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. 
 
Directie en management krijgen te maken met de kosten van een transitie naar een duurzamer
wagenpark. Ze zullen willen weten wat de overgang naar elektrisch rijden op korte en langere
termijn kost of oplevert. In deze vraag ligt dus niet alleen de aanschaf of de leaseprijs van
elektrische auto’s besloten, maar ook de voorzieningen die moeten worden getroffen om het
mogelijk te maken. 

Een andere vraag zal de bereikbaarheid van klanten zijn. Als uw werknemers gehele dagen
onderweg zijn, is het de vraag of ze met een elektrisch wagenpark efficiënt kunnen worden bezocht.
De opgegeven actieradius van de verschillende elektrische modellen wordt in de praktijk nog niet
onder alle weersomstandigheden gehaald. Er zal eventueel rekening moeten worden gehouden met
laadtijd onderweg. Daarnaast hebben de directie en het management ook te maken met de OR. Hoe
staan zij tegenover het verduurzamen van het wagenpark? En welke argumenten zijn er nodig om de
OR ervan te overtuigen dat het een goed idee is?
 



Medewerkers binnen de organisatie hebben andere belangen en ook andere vragen of bezwaren. Zij
willen weten hoe het wordt geregeld met het thuis opladen van de auto. Is er überhaupt ruimte voor
een laadpaal of moet er gebruik worden gemaakt van een openbare voorziening? En zijn alle
afstanden bereisbaar met de elektrische auto? Welke regelingen zijn er voor de vakantie, kan er
gebruik worden gemaakt van leenauto's met trekhaak voor het slepen 
 
Meer mogelijkheden om te verduurzamen
Behalve het overstappen op elektrische voertuigen, zijn er nog andere mogelijkheden om mobiliteit
te verduurzamen. Op onderstaande manieren kunt u werken aan bewustwording binnen de
organisatie, waardoor het aanpassen van het wagenpark een kleinere en ook meer logische stap
wordt:

In Nederland hebben alle
reguliere oplaadpalen een
gestandaardiseerde aansluiting.
Ieder oplaadpunt in Nederland 
 heeft een type 2 (Mennekes)
aansluiting. Het laadvermogen en
daarmee ook de laadsnelheid
worden bepaald door het
voertuig.

Aanbieden van rijvaardigheidstrainingen om de rijstijl te verbeteren
Inzetten van telematica om rijgedrag en verbruik te monitoren en inzichtelijk te maken
Timemanagementcursus om afspraken beter op elkaar aan te laten sluiten
Faciliteren en stimuleren van thuiswerken
Inzetten van Skype of Facetime voor overleg op verschillende locaties
Faciliteren en stimuleren van carpoolen of carsharing
Elektrische fiets en/of scooterplan voor medewerkers die dichtbij het werk wonen
Incentives voor goed gedrag, waardevolle tips of duurzame keuzes.

Weetje



Deel het streven van duurzamere mobiliteit en vraag mensen in de organisatie om ideeën.
Daarmee zet u mensen zelf aan het denken en dat vergroot de betrokkenheid en het draagvlak.

1.

2. U kunt ook een projectteam, denktank of klankbordgroep samenstellen, waarin directie of
management, de OR en leaserijders zijn vertegenwoordigd.

3. Organiseer een dag waarop medewerkers een proefrit kunnen maken in een auto, op een
scooter of met een elektrische fiets.

4. Inventariseer welke mensen graag willen overstappen op elektrisch. Misschien valt er wat te
ruilen met anderen die toe zijn aan een nieuwe leaseauto, maar liever nog wat langer op
benzine of diesel blijven rijden.

5. Trek mobiliteit breder dan alleen de leaseauto en onderzoek de mogelijkheden van
alternatieven zoals een mobiliteitskaart of mobiliteitsbudget waarbij duurzame keuzes worden
gestimuleerd.

6. Denk aan de mogelijkheid van poolauto’s, waarbij een aantal leaseauto’s door medewerkers 
wordt gedeeld.

Tips voor de wagenparkbeheerder
Als wagenparkbeheerder kunt u wel inschatten welke sentimenten er leven binnen de organisatie.
Om iedereen aan het idee van een duurzamer wagenpark te laten wennen, kunt u een aantal dingen
doen:

Weetje
De batterij bepaalt voor 40% de
kosten van een elektrische auto.

De ontwikkeling van batterijen
gaat wereldwijd zo hard, dat de

verwachting reëel is dat
elektrische auto’s snel

goedkoper zullen worden.



Aandachtspunten voor de autoregeling
Het opnemen van elektrische en hybride auto’s in het wagenpark heeft ook consequenties voor de
autoregeling. Zo is het verstandig om afspraken op te nemen over kilometrage, de mate waarin
elektrisch wordt gereden in het geval van een hybride auto en afspraken over de vergoeding van de
laadfaciliteiten bij verhuizing of uitdiensttreding. Om duurzamer rijden te stimuleren, kunt u een
bonus aanbieden voor auto’s met een lagere CO2-uitstoot. Ook werkt een cursus energiezuinig
rijden om het brandstofverbruik terug te dringen. Voor meer informatie over een goede autoregeling
vraagt u de whitepaper ‘Autoregeling’ bij ons aan via 033 454 9540 of info@dutchlease.nl.
 
Wilt u meer weten over het verduurzamen van uw wagenpark en/of elektrisch rijden? Bel dan  033
454 9540 of stuur een mail naar info@dutchlease.nl. 
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