
Snelgids voor 
wagenparkbeheer 
Bent u op zoek naar de beste 
manier van mobiliteit voor 
uw bedrijf? De opties kunnen 
overweldigend zijn en de 
beschikbare informatie is vaak te 
complex. Daarom hebben we deze 
gids gemaakt. Met een heldere 
uitleg over wat wagenparkbeheer 
inhoudt, hoe u uw werknemers 
mobiliteit aanbiedt waar ze 
tevreden over zijn, zonder gedoe.
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Inkoop
Tastbare inkoopresultaten

Directie
Strategie

Leveranciers
Merken, aanvullende 

diensten,…

Bestuurders / 
ondernemingsraad
Grotere voertuigen

HRM
Car policy

Managers
Uitzonderingen

Leasingmaatschappij
Lease contracten 

Financiering
Kostenbesparing

Wat is 
wagenparkbeheer?
Bedrijven rekenen vaak op een wagenpark om mobiliteit van hun werknemers 
en daarmee hun bedrijf te verzekeren. Wagenparkbeheer is de manier waarop 
bedrijven hun voertuigen financieren, organiseren, bijhouden en onderhouden. 
Er zijn verschillende manieren om je wagenpark te financieren en te beheren. De 
belangrijkste beslissing daarbij is of je voertuigen wil kopen of leasen.

Wat doet een wagenparkbeheerder?
Een wagenparkbeheerder of fleet manager heeft een wijduiteenlopend 
takenpakket en moet verschillende belangen behartigen. Van de strategie 
bepalen - wat zijn de mobiliteitsbenodigdheden en het beschikbaar budget 
voor jouw bedrijf? - tot het opzetten van een voertuig- en brandstofbeleid en 
het regelen van onderhoud en kosten. Er zijn veel afdelingen binnen een bedrijf 
bij betrokken en de kosten kunnen significant zijn. 
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Leasen of kopen
wat is de beste financieringsoptie voor uw bedrijf? 
Er zijn twee manieren om het wagenpark van uw bedrijf te financieren; 
kopen of leasen. Wanneer u kiest om te kopen, bent u verantwoordelijk 
voor de aankoop en het beheer van de voertuigen en neemt u het risico van 
restwaarde en doorverkoop.
Leasen kan een makkelijk en risicoloos alternatief zijn en komt in drie vormen; 
financieel leasen, ‘management only’ en operationeel leasen. 

Bedrijf koopt 
voertuigen met eigen 

vermogen

Zelf verantwoordelijk 
voor alle operationele 

taken

Bedrijf neemt 
restwaarde risico op 

zich

Bedrijf is financieel 
eigenaar van de 

voertuigen

Leasemaatschappij is 
verantwoordelijk voor 

de diensten

Bedrijf neemt 
restwaarde risico op 

zich

Leasemaatschappij 
financiert de 
voertuigen

Bedrijf is 
verantwoordelijk voor 

alle operationele taken

Bedrijf neemt 
restwaarde risico op 

zich

Leasemaatschappij 
financiert de 
voertuigen 

Leasemaatschappij is 
verantwoordelijk voor 

alle operationele taken

Leasemaatschappij 
neemt restwaarde 

risico op zich

Voordelen van leasen
Wanneer u de afweging maakt om bedrijfsvoertuigen 
te kopen of leasen, zijn de belangrijkste factoren het 
minimaliseren van risico, administratieve taken en 
kosten. Bijna de helft van de ‘total cost of ownership’ 
(TCO) van een bedrijfsauto zijn de  afschrijvingskosten. 
Om die reden kan leasen een voordelige oplossing zijn. 

Het fleet management bedrijf neemt de risico’s en de 
eigendomskosten op zich, inclusief de restwaarde, 
belastingen, verzekeringen, onderhoud, reparatiekosten 
alsmede het leeuwendeel van de management en 
administratieve taken die bij wagenparkbeheer komen 
kijken.

Kopen Management only Financieel leasen Operationeel leasen
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Processen

Rijgedrag

Facturatie

Kostenbeheersing

Rapportering

Car policy

Administratie

Belastingen

Lease contract

• Offerte aanvraag & bestelling
• Einde contract
• Inlevering, bewaring en 

schoonmaak
• Nieuwe bestuurder
• Total loss en diefstal

• Controles kilometerstand
• Brandstofgebruik en -soorten
• Tankgedrag
• Schade analyse

• Controle 

• Inkoop van producten & 
diensten

• Benutting
• Overhead / proceskosten
• Vroegtijdige  beëindiging
• Benchmarking

• Voertuig opnieuw toewijzen
• Jaarlijkse kostenbeheersing
• Voorspelling leasekosten
• Afwijkingen in gebruik
• Schade analyse

• Update car policy
• Indexeringsnorm

• Selectie vervangvoertuigen
• Inschrijving
• Dossieraanmaak voor lease en 

bestuurderscontracten
• Processen voor wijzingen

• Informatie over belastingen 
voor bestuurders en HR

• Processen voor wijzingen 
• BTW correcties
• Kennis over impact belastingen

• Prijsmonitoring
• Herberekeningen

Wat zijn uw taken als wagenparkbeheerder?
LeasePlan kan u ondersteunen of zelfs de meeste taken overnemen. We kunnen 
ook de directe communicatie met uw bestuurders onderhouden met behulp van 
onze innovatieve online tools en ervaren team. En dankzij onze koopkracht, kunnen 
we een wijde selectie voertuigen aanbieden tegen scherpe prijzen. Laat alle 
administratie aan ons, zodat u meer tijd overhoudt voor uw core business en uw 
wagenparkstrategie. 
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Uw werknemers rijden in de juiste 
auto voor hun behoeften en wij 
zorgen dat ze veilig en tevreden 

zijn op de weg.  

Onze wagenpark specialisten zijn beschikbaar van maandag tot donderdag tussen 
9:00 en 17:00. Vrijdag tot 15:00. 

Brandstof-efficiënte voertuigen 
of 100% elektrische voertuigen 

trekken huidige en nieuwe 
werknemers aan en helpt u uw 
CSR doelstellingen te behalen.

Optimaliseer kosten en 
administratie met onze online 

tools of besteed wagenparkbeheer 
volledig uit aan ons team.

Hoe kan LeasePlan helpen uw bedrijfsdoelstellingen te halen? 
Ons team heeft meer dan 50 jaar ervaring in fleet management in 32 landen en we 
helpen ook u graag. Samen kunnen we werken naar een oplossing op maat voor uw 
bedrijf die helpt om uw strategische doelstellingen te bereiken. 

Betrek uw bestuurders Verminder CO2 uitstoot Beheer uw wagenpark efficiënt

People Planet Profit

Call us on +32 2 722 62 11

Hoe verder met uw 
wagenpark? 
Wilt u ontdekken hoe wij u kunnen helpen om uw 
wagenparkbeheer te optimaliseren? Ons team helpt u 
graag verder! 
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