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Hoewel elektrische voertuigen wereldwijd nog minder dan 1% van alle voertuigen 
op de weg uitmaken, wordt er toch een forse groei opgetekend. Vorig jaar groeide 
de wereldwijde verkoop van volledig elektrische voertuigen (exclusief hybride 
voertuigen) met 57% ten opzichte van 2016¹ en de verkoop in de Europese Unie 
steeg met 39%². Volvo schat dat elektrische voertuigen tegen 2025³ goed zullen zijn 
voor 50% van zijn totale verkoop. Een rapport van ING suggereert bovendien dat 
de automarkt in Europa tegen 2035⁴ volledig elektrisch zal zijn.

De vraag is dus niet of, maar wanneer de tijd rijp is om op elektrische voertuigen 
over te schakelen. Hierbij moet duidelijk de impact op kosten, rijcomfort en 
bedrijfsprocessen afgewogen worden. In deze whitepaper geven we wat meer 
toelichting over de verschillende factoren die bij uw haalbaarheidsstudie van 
belang zijn en bieden we advies over de omschakeling naar elektrische mobiliteit.

Inleiding
De privésector kan veel invloed op duurzame 
mobiliteit uitoefenen. Een groot deel van de 
voertuigen op de weg is immers eigendom van 
bedrijven. Elektrische voertuigen zijn de sleutel 
naar What’s next. Hoewel het percentage 
elektrische voertuigen in Europese wagenparken 
nog klein is, groeit hun aandeel sterk. Overheden 
en autofabrikanten moedigen het gebruik van 
elektrische voertuigen steeds meer aan en veel van 
de klanten bij LeasePlan zijn geïnteresseerd in hun 
mogelijkheden. Het voertuigaanbod neemt snel 
toe en alle grote autofabrikanten hebben plannen 
aangekondigd om de komende jaren een reeks 
elektrische voertuigen te lanceren. Dankzij het 
feit dat ze geen schadelijke stoffen uitstoten, de 
dalende gebruikskosten, een steeds groter aanbod 
en een grotere actieradius zijn elektrische voertuigen 
helemaal klaar voor What’s next.
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1.  Strengere emissienormen voor verbrandingsmotoren zijn een kantelpunt 
voor de verkoop van elektrische voertuigen

De invoering van steeds meer – en strengere – lage-emissiezones (LEZs) in Europese 
steden versterkt hoe langer hoe meer de business case voor wagens met nul emissie. 
Bedrijven kunnen zich het risico niet permitteren dat ze een stad niet kunnen inrijden 
om hun kernactiviteit uit te voeren. Moderne en relatief nieuwe verbrandingsmotoren 
worden nu nog toegelaten in de meeste stadscentra. Maar de snelheid waarmee nieuwe 
lage-emissiezones geïntroduceerd worden en de trend naar steeds strengere normen 
onderstrepen de beperkingen van voertuigen met dergelijke motoren (zie onze whitepaper 
over lage-emissiezones voor meer informatie⁵).

Elektrische voertuigen bieden hier een oplossing. Ze garanderen een nul uitstoot en 30-
70% minder CO2-emissie dan verbrandingsmotoren gedurende hun volledige levenscyclus 
(op basis van ‘well-to-wheel’-berekeningen)⁶. Elektrische voertuigen zijn dus het juiste 
antwoord op de strengere normen en lage-emissiezones. In combinatie met hernieuwbare 
energie en het vermogen om elektriciteit terug te leveren aan het net, rijden elektrische 
voertuigen een mooie toekomst tegemoet.
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2. Autofabrikanten vergroten hun aanbod elektrische voertuigen
De markt voor elektrische voertuigen zou tegen 2021 vervijfvoudigen met meer dan 100 
verschillende modellen in de pijplijn⁷. Tabel 1 toont een selectie van volledig elektrische 
voertuigen die al op de markt gebracht werden of binnenkort gecommercialiseerd worden. 
Ze omvat heel wat middelgrote wagens.

Merk Model Batterijcapaciteit 
(in kWh)

Actieradius (in km)

BMW i3 42 310

Jaguar I-pace 90 480

Hyundai Ioniq Electric 28 280

Hyundai Kona 42 en 67 312 en 482

Nissan Leaf 40 378

Opel Ampera-e 60 520

Renault ZOE 41 400

Tesla Model 3 50 350

Tesla Model S 75 390

Tesla Model X 75 417

Volkswagen e-Golf 36 300

Tabel 1: Overzicht van een selectie beschikbare volledig elektrische voertuigen.



5

Het aanbod elektrische wagens is verbeterd in 
vergelijking met vorig jaar. Vooral het segment 
van de middelgrote wagens (C-segment) en 
het luxesegment werden uitgebreid. Als we ook 
met de plug-inhybrides rekening houden, is het 
aantal voertuigmodellen sterk toegenomen en 
is het aanbod ruim te noemen. De gemiddelde 
actieradius van dergelijke plug-inhybriden 
bedraagt ongeveer 45 km. Onze ervaring wijst 
uit dat de werkelijke actieradius iets lager ligt  
dan wat de officiele cijfers suggereren. Hybrides 
verbruiken dus meer brandstof dan de fabrikant 
belooft en beperkt in praktijk het elektrisch rijden.

Verdienen plug-inhybriden dan een plaats in uw 
voertuigbeleid? Als u het opladen vergemakkelijkt 
door laadstations thuis en/of op het werk te 
voorzien, kunnen deze voertuigen uw uitstoot 
verlagen, maar u bereikt geen nul emissie. 
Hybridetechnologie kan het best beschouwd 
worden als een manier om ervaring op te doen 
en korte afstanden af te leggen terwijl u een 
stap dichter in de richting van een elektrisch 
wagenpark zet.
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3. Technologische vooruitgang vermindert TCO voor elektrische voertuigen
Elektrische voertuigen worden nog altijd als duur beschouwd als we naar de catalogusprijs kijken. De 
batterijkosten vergroten immers de totale kosten voor het voertuig. Als we de kosten echter vanuit het 
perspectief van de ‘total cost of ownership’ (TCO) benaderen, is het prijsverschil kleiner. Het kostenplaatje van 
elektrische voertuigen is in sommige landen zelfs gunstiger dan dat van voertuigen met verbrandingsmotoren.

Elektriciteit is goedkoper dan brandstof. Bovendien kunnen we bij elektrische voertuigen lagere onderhouds- 
en herstelkosten verwachten omdat ze gewoon minder bewegende onderdelen bevatten. De fiscus 
bevoorrecht elektrische voertuigen, met bijvoorbeeld een lagere verkeersbelasting, CO2-belasting en minder 
tolgeld. Zo zijn elektrische voertuigen in Noorwegen vrijgesteld van tolgeld. In Nederland is de belasting op 
voertuigen gebaseerd op de CO2-uitstoot en bedraagt deze dus nul euro voor elektrische voertuigen. In België 
zijn volledig elektrische wagens tot 2020 voor 120% aftrekbaar, vanaf 2020 wordt dit 100%. 

Hoeveel bedraagt de TCO van een elektrisch voertuig dan in vergelijking met een auto met 
verbrandingsmotor? Dit hangt uiteraard af van de leasetermijn, de kilometerstand en het voertuigtype. Bij 
LeasePlan kunnen we u ondersteunen door de mogelijke kosten voor uw wagenpark te berekenen.

In België vinden we vooral in het segment van de compacte middenklasse elektrische wagens die vanuit TCO 
perspectief even interessant zijn als vergelijkbare auto’s met een  verbrandingsmotor.

Batterijkosten dalen
De belangrijkste reden voor de verlaging van de TCO tijdens de afgelopen jaren is de daling van 
de batterijkosten. De gemiddelde batterijprijs is in 2017 met 24% gedaald ten opzichte van 2016 en 
bedraagt nu precies een vijfde van het niveau in 2010⁸.
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4.  Positieve rijervaringen en een gunstig belastingregime vergroten de motivatie  
voor elektrische voertuigen 

Een elektrisch voertuig besturen is anders dan een voertuig met een interne verbrandingsmotor 
besturen. Schakelen is niet nodig. Veel elektrische voertuigen hebben geen afzonderlijk rempedaal; 
het volstaat om het gaspedaal los te laten (het zogeheten ‘one-pedalsysteem’). Andere overtuigende 
argumenten voor bestuurders om elektrische voertuigen te kiezen, zijn de onmiddellijke acceleratie 
en de afwezigheid van geluid in het voertuig. Bovendien behoren tijdrovende verplaatsingen naar 
tankstations tot het verleden als de juiste infrastructuur beschikbaar wordt.

Naast de verbeterde rijervaring is de voertuigkeuze bij leasing grotendeels afhankelijk van het 
beschikbare budget. Het Voordeel Alle Aard waarop bestuurders belast worden in Europa hangt 
vaak van CO2-waarden af en dit is gunstig voor bestuurders van een elektrisch voertuig. Tabel 2 toont 
een vergelijking van de belasting op voordeel in natura op basis van de diesel-, brandstofversie en 
elektrische versie van hetzelfde model (Volkswagen Golf) in een aantal landen.

Land Dieselversie Elektrische versie

België 100% 78%

Duitsland 100% 113%

Italië 100% 112%

Nederland 100% 23%

Noorwegen 100% 62%

Spanje 100% 97%

VK 100% 35%

Tabel 2: Overzicht van de gebruiksbelasting voor een Volkswagen Golf in vergelijking met de dieselversie 
(op basis van 30.000 km/jaar en een 50/50-verdeling van privé-/bedrijfsgebruik).
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De belastingimpact van de elektrische 
versie is heel positief in veel landen. Alleen in 
Duitsland en Italië is er een verhoging van de 
gebruiksbelasting. Die kan verklaard worden 
door de gebruikte berekeningsbasis en de hogere 
catalogusprijs van de elektrische Golf. Een 
elektrisch voertuig met dezelfde catalogusprijs als 
de dieselversie kiezen, zou de gebruiksbelasting 
voor het elektrisch voertuig sterk verlagen.

Een lager Voordeel Alle Aard en een betere 
rijervaring zijn dus twee belangrijke stimuli om 
een elektrisch voertuig te kiezen. De ervaring 
leert dat de beslissing van een Europees bedrijf 
om elektrische voertuigen in het voertuigbeleid 
op te nemen door de ondernemingsraad positief 
onthaald wordt. De keuze voor elektriciteit is 
immers logisch vanuit het standpunt van de 
gebruiker/medewerker.
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5. Bestuurders moeten over de gepaste laadinfrastructuur beschikken
De laadinfrastructuur is van doorslaggevend belang bij de aanvaarding van elektrische 
voertuigen. Bestuurders moeten hun wagen snel en gemakkelijk kunnen opladen. 
Het opladen moet probleemloos verlopen en optimaal geïntegreerd zijn in de andere 
voertuigservices om een positieve ervaring te garanderen.

Er kan op drie manieren opgeladen worden:
1. Laadpunt thuis: bij de gebruiker thuis, of als de gebruiker geen privéparkeerplaats heeft 
op een publiek laadpunt. Het ideale moment om de auto volledig op te laden is ‘s nachts.
2. Laadpunt op het werk: overdag op de werkplek van de gebruiker.
3. Laadpunt onderweg: als de gebruiker onderweg is en ergens stopt, bijvoorbeeld om te 
winkelen of een wegrestaurant te bezoeken. Dit vergroot de actieradius voldoende om de 
rit te voltooien.

De cijfers die LeasePlan over het laadgedrag in het Verenigd Koninkrijk verzameld heeft, 
vindt u in figuur 1.

Hieruit blijkt dat werkgevers het opladen thuis en op de werkplek moeten vereenvoudigen. 
Deze twee categorieën vertegenwoordigen immers 90% van de laadbeurten. Een vlotte 
omschakeling naar elektrische voertuigen impliceert probleemloos opladen. Een goede 
oplossing voor het laadprobleem moet dan ook met de drie laadmogelijkheden rekening 
houden:
1. Laadoplossing voor thuis
2. Op de werkplek opladen
3. Een laadpas voor publieke laadpunten onderweg

Gemiddelde cijfers over het laadgedrag per 
gebruiker

 60%  Thuis opladen
 30%  Op de werkplek opladen
 10%  Onderweg opladen

Figuur 1: Gemiddeld laadgedrag bij gebruikers in 
het Verenigd Koninkrijk.
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Wat met de kosten voor de laadpunten? Figuur 2 toont een gemiddelde kostenverdeling 
voor een thuislaadstation op basis van cijfers van LeasePlan.

Het laadstation zelf vertegenwoordigt ongeveer 40% van de totale kosten. Bij LeasePlan 
raden we aan hardware te kiezen die ook aan de nieuwe generatie voertuigen aangepast 
is. Technologie evolueert immers snel en u wilt uw laadstation niet meteen moeten 
upgraden. De installatiekosten variëren sterk naargelang de locatie, want alle woningen 
zijn anders, maar gemiddeld bedragen ze ook ongeveer 40% van de kosten.
De onderhouds- en supportservices (reparaties, updates en onderhoud) voor de 
thuislaadstations vertegenwoordigen 10%, en de IT-services zijn goed voor de resterende 
10%.

Deze IT-services hebben betrekking op het ‘smart’ onderdeel van het laadstation, 
bijvoorbeeld informatie over laadsessies voor de gebruikers en fleet managers op basis 
van automatische rapporten van het laadstation. Een ander belangrijk aspect van 
een slim laadstation is de automatische terugbetalingsservice. Bij thuisladen tappen 
gebruikers stroom af van hun eigen elektriciteitsnet en deze kosten moeten vergoed 
worden. Een slim laadstation automatiseert de terugbetalingsprocedure en garandeert 
dat de gebruiker automatisch het correcte bedrag van de werkgever terugkrijgt om het 
elektriciteitsverbruik thuis te compenseren.

Kostenverdeling van een thuislaadstation
 40% Laad hardware
 40% Installatie
 10% Onderhoud- en supportservicess
 10%  IT-services voor connectiviteit en 

terugbetalingsservices

Figuur 2: Gemiddelde kostenverdeling van 
thuislaadstation in 48 maanden (gemiddelde  
van geselecteerde landen).



Wie moet het thuislaadstation betalen?
Het beleid voor elektriciteitskosten ligt in dezelfde 
lijn als dat voor de brandstofkosten. Bij de 
installatie van een thuislaadstation worden 
andere principes toegepast.

Zo zou de car policy kunnen bepalen dat de 
bestuurder betaalt voor het thuislaadstation. 
De gebruiker is tenslotte de eigenaar van het 
huis en doorgaans blijft het laadstation aan het 
huis verbonden, zelfs indien de gebruiker van 
werkgever verandert.

Toonaangevende bedrijven die in de toekomst 
van elektrische voertuigen geloven, zullen 
services zoals de installatie van het laadstation 
echter als onderdeel van het leasecontract 
aanbieden. Een optimale totaalervaring is 
immers de beste manier om een vlotte overgang 
te garanderen. Uit ons onderzoek blijkt dat 
het elektriciteitsverbruik bij thuisladen een 
brandstofbesparing van 30% ten opzichte van 
interne verbrandingsmotoren oplevert. Dit geeft 
de werkgever voldoende financiële ruimte om 
een thuislaadstation in het leasecontract te 
integreren en nog altijd minder energiekosten te 
hebben dan bij een auto met verbrandingsmotor.
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Besluit
U kunt vandaag zeker al de kaart van elektrische voertuigen trekken. Strengere 
uitlaatnormen en een ruimer aanbod maken van deze voertuigen de logische keuze. 
Dankzij een aanvaarbare TCO, toenemende aanvaarding bij gebruikers en de juiste 
laadoplossingen kiezen bedrijven steeds meer voor elektrische voertuigen. Nul emissie 
wordt een realiteit – u hoeft alleen nog ‘ja’ te zeggen.
Dus, What’s Next? Hoe kunt u de 
omschakeling maken naar elektrische 
voertuigen?

De beste aanpak is om nauwkeurig 
uw geografische gebied te bestuderen. 
Landen met een hoger percentage 
elektrische voertuigen op de weg en met 
een goede infrastructuur garanderen een 
vlotte overstap.

Tabel 3 toont de top 10 van de beste 
landen voor elektrische voertuigen op 
basis van ons landenonderzoek. Deze 
landen worden beschouwd als de beste 
landen om op elektrische voertuigen over 
te schakelen.

Classificatie Land

1) Noorwegen

2) Nederland

3) Oostenrijk

4) Zweden

5) Verenigd Koninkrijk

5) België

5) Luxemburg

8) Frankrijk

9) Duitsland

9) Denemarken

9) Portugal

Tabel 3: Beste landen om met 
elektrische voertuigen te starten op 
basis van onderzoek door LeasePlan.



De toekomst is elektrisch. Bij 
LeasePlan ondersteunen we u met 
een totaaloplossing voor elektrische 
voertuigen die de voordelen voor uw 
wagenpark optimaliseert. Bijkomend 
biedt de omschakeling naar voertuigen 
met nul emissie potentieel voor extra 
inkomsten. We denken hierbij onder 
meer aan een verhoging van de 
batterijcapaciteit met vehicle-to-grid-
technologie of de verkoop van elektriciteit 
van uw bedrijfslaadstations aan 
bezoekers. Deze concepten moeten nog 
verder uitgewerkt en gecommercialiseerd 
worden, maar de markt is in volle evolutie 
en de kansen om bijkomende inkomsten 
te genereren zijn veelbelovend. Bereiken 
we met elektrische voertuigen dus niet 
alleen een nul emissie maar ook nul 
kosten?
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Naast de analyse van het geografische gebied geven we nog vier tips om u te helpen bij 
de omschakeling naar elektrische voertuigen:
1.  Een snelle en eenvoudige manier om elektrische voertuigen aan het wagenpark toe te 

voegen is starten met gedeelde voertuigen, bijvoorbeeld poolwagens, en laadstations 
op het werk te installeren. Zo kunnen verschillende medewerkers zich vertrouwd maken 
met een elektrisch voertuig, wat op lange termijn een betere aanvaarding garandeert.

2.  Elektrische voertuigen in het voertuigbeleid opnemen in plaats van ze uit te sluiten, 
stelt ‘early adopters’ in staat volledig over te schakelen zodra ze hiervoor klaar zijn. 
Gebruikers die voor een elektrisch voertuig opteren, doen dit bewust. Ze kiezen de 
actieradius, de laadoptie en het voertuig dat het best bij hen past. Dit betekent niet dat 
u alle bestuurders moet verplichten om een elektrisch voertuig te kiezen. Bied hen de 
vrije keuze.

3.  Voeg een thuislaadstation aan de leaseovereenkomst toe om de drempel voor 
elektrische voertuigen te verlagen. Dit hoeft geen extra kost voor de werkgever te 
betekenen, vermits de lagere verbruikskosten in vergelijking met voertuigen met 
verbrandingsmotoren de installatiekosten compenseren. Aangezien 60% van het 
opladen thuis ’s nachts gebeurt, raden we aan – indien mogelijk- een thuislaadstation 
voor elke gebruiker te voorzien. Anders moet er dicht bij de woonplaats van de 
bestuurder een publiek laadstation vlot beschikbaar zijn.

4.  Stel elektrische voertuigen ter beschikking van het senior management. Het 
goede voorbeeld geven is een doeltreffende manier om elektrische voertuigen in 
de organisatie te introduceren. Dit benadrukt het belang en de mogelijkheden van 
elektrische voertuigen voor het bedrijf, en er zijn heel aantrekkelijke voertuigen op de 
markt die voldoen aan de noden van leidinggevenden.
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