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Welke vormen bestaan er? 

Stel, u overweegt elektrische auto’s in uw car policy. Wat dan? Welk types laat u toe?

Volledig elektrisch of gedeeltelijk elektrisch met de plug-in hybride? Het ligt er maar net 
aan wat uw medewerkers nodig hebben. Bezoeken zij klanten door het hele land of gaat 
het om korte ritten? Hoofdzakelijk zijn er twee varianten die u veel ziet op de wegen. Laten 
we de voor- en nadelen eens bekijken.

Steeds meer bedrijven denken erover na 
om elektrische wagens in de car policy op 
te nemen. Uw bedrijf wellicht ook. Omdat 
u het milieu zo min mogelijk wilt belasten. 
Of omwille van de fiscale voordelen. Om 
talent aan te trekken?
Waarom zou u als bedrijf elektrische 
auto’s leasen?

En waarom niet? Wat zijn de keuzes? En 
hoe zit het eigenlijk met laden? In deze 
whitepaper zetten we de belangrijkste 
vragen en antwoorden over elektrisch 
rijden op een rij. 

Plug-in Hybride (PHEV)

Volledig Elektrisch (FEV)



Plug-in Hybride (PHEV)

Kiest u voor een plug-in hybride auto, dan gaat u voor een auto met zowel een brandstof 
als een elektromotor. U kunt de batterij opladen aan het stopcontact. En de tank vult u 
gewoon bij het tankstation. Dankzij de batterij kunt u kleine afstanden volledig elektrisch 
rijden. Is de stroom op, dan rijdt u verder op de brandstofmotor. 

Wanneer interessant?
Als overgangsoplossing kan een plug-in hybride heel geschikt zijn. Voor wie nog niet 
volledig kan of wil overstappen op elektrisch rijden. De batterij zorgt voor een lagere emissie, 
maar tegelijkertijd hebt u een groot rijbereik. Een belangrijke voorwaarde voor die lagere 
emissie is wel dat de batterij zo vaak mogelijk aan het stopcontact wordt opgeladen.
 
De voor- en nadelen:

   Lagere uitstoot (op voorwaarde van 
maximaal gebruik van de batterij)

   Goede actieradius en daardoor  
interessant voor medewerkers die  
dagelijks veel kilometers rijden

   Draagt bij aan de acceptatie van elektrisch 
rijden en de groei van laadvoorzieningen

   Vanaf 2020 voor bepaalde modellen 
fiscaal minder interessant

   Effect milieu beperkt
   Is duurder dan benzine- of 
dieselauto

   Meer brandstofverbruik indien 
onjuist gebruik
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Volledig Elektrisch (FEV)

Wat is het?
Een volledig elektrische auto rijdt uitsluitend op een elektromotor. Dat betekent dat u met 
zo’n auto geen schadelijke stoffen uitstoot en niet hoeft te tanken. Aan de andere kant is 
er geen back-up: is de stroom op, dan kunt u niet verder en moet u de auto langere tijd 
opladen aan een laadpaal.

Wanneer interessant?
Voor wanneer u als bedrijf kiest voor een nul-emissie beleid en wilt profiteren van 
belastingvoordelen. Tot 2020 is een elektrische auto 120% fiscaal aftrekbaar, vanaf 2020 is 
dat 100%. Voorwaarde is wel dat uw medewerkers tenminste thuis, op het werk of vlakbij 
kunnen laden aan een laadpaal. Hoewel nieuwe modellen steeds verder komen, ligt de 
actieradius van een auto met elektromotor nog steeds een stuk lager dan vergelijkbare 
modellen die (deels) op brandstof rijden. 

Houdt er ook rekening mee dat het opladen wel wat tijd in beslag neemt. Het gebruik van 
de auto moet daarop zijn afgestemd. Anders vergt het veel planningsvermogen van jou 
als gebruiker.

De voor- en nadelen:
  Geen directe uitstoot
  Fiscale voordelen
  Lagere verbruikskosten

  Vaak lagere actieradius
  Laden duurt lang
  Vergt planning van de bestuurder
   Actieradius afhankelijk van weer en gebruik 

(snelweg is de accu sneller leeg)
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Waterstofauto (FCEV)

Naast volledig elektrische auto’s en plug-in hybride auto’s is er een 
derde type elektrische auto dat veel potentie biedt voor de toekomst: 
waterstofauto’s die alleen water uitstoten. De auto’s bevatten een 
zogeheten brandstofcel, die waterstof en zuurstof omzet in stroom.  
Zo wordt de batterij voor de elektromotor die de auto aandrijft 
opgeladen. De actieradius van deze modellen is vergelijkbaar met 
auto’s die rijden op brandstof. Toch zijn deze op dit moment nog geen 
optie.

Zo is het aantal locaties waar u waterstof kunt tanken anno 2018 nog 
enorm beperkt. Ook het aantal beschikbare modellen op de markt is 
klein. En hoewel de auto duurzaam is, is de productie van waterstof 
dit (nog) niet. Het is een veelbelovende energiebron waarin nog veel 
geïnvesteerd wordt. Op dit moment zijn er slechts enkele tankstations. 
Volgens verwachting is er in 2025 sprake van een meer serieus 
tanknetwerk.

5

wist-je-datje



Elektrisch rijden en besparen. 

Hoe interessant is elektrisch rijden eigenlijk?
Elektrische auto’s hebben de naam een stuk duurder te zijn dan auto’s die op brandstof 
rijden. Maar dat is inmiddels voor een stuk achterhaald. Nieuwe elektrische auto’s komen 
tegen steeds lagere prijzen op de markt. Dit komt door de toenemende concurrentie. Ook 
worden restwaardes steeds gunstiger. Reken daarbij nog de belastingvoordelen en het 
feit dat de verbruikskosten van een elektrische auto lager zijn dan die van een auto met 
een brandstofmotor. 
 
Elektrische auto’s zijn fiscaal interessanter
De overheid stimuleert duurzaam rijden. Tot 2020 zijn de kosten van een elektrische 
auto 120% fiscaal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Vanaf 2020 zal dat worden 
teruggebracht tot 100%. Maar daarmee blijven elektrische auto’s fiscaal een stuk 
interessanter dan een auto met conventionele verbrandingsmotor. 

Ook voor de medewerkers is een elektrische auto interessant, door de nul-emissie is het 
Voordeel Alle Aard voor veel elektrische auto’s beperkt tot het minimum bedrag. 

Er is minder slijtage
Een honderd procent elektrische auto heeft minder onderhoud nodig dan andere auto’s. 
De motor bevat namelijk minder bewegende delen die kunnen slijten. Er is geen olie en 
koelvloeistof nodig. Dat geldt ook voor de versnellingsbak en uitlaat. En de remmen slijten 
minder hard. Minder garagebezoeken voor uw medewerkers dus.

Let wel op: bij een plug-in hybride heeft de brandstofmotor hetzelfde onderhoud nodig 
als een ‘gewone’ auto.
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Het gebruik is voordeliger
Wanneer u thuis of op het werk kunt opladen, bent u over het algemeen voordeliger uit 
dan wanneer u rijdt op brandstof.

Vergeleken: elektrisch rijden wordt goedkoper
Nieuwe volledig elektrische auto’s komen steeds verder en zijn ook steeds voordeliger. 
Bekijk bijvoorbeeld onderstaande grafiek. Daarin wordt duidelijk dat de maandelijkse 
leasekosten van een elektrisch model * steeds meer in de buurt komen van een 
vergelijkbaar model in benzine-, diesel of CNG versie. De aanschafprijs ligt hoger, maar de 
kosten na fiscale aftrekbaarheid vallen lager uit.

Elektrisch Benzine

Maandelijkse huurprijs Maandelijkse kosten na fiscale impact

Diesel CNG

Volkswagen Golf: 48 maanden - 120.000 km

*  Kosten zijn gebaseerd op een vergelijkbaar model met automatische versnelling. In 
de berekening is geen rekening gehouden met kosten voor een laadvoorziening.
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Overstappen naar elektrisch?

Wilt u elektrisch rijden toelaten in de car policy of zelfs overgaan naar een 100% 
elektrische vloot? Hoe begint u eraan en waar moet u aan denken. We zetten een aantal 
aandachtspunten voor u op een rij.

Haalbaarheidsstudie:
Als eerste stap zou u moeten inventariseren welke medewerkers kunnen overschakelen 
naar elektrisch rijden en wanneer. Hoeveel kilometer leggen ze dagelijks af? Is dit 
voornamelijk woon-werk verkeer? Of doen uw medewerkers veel klantenbezoeken op een 
dag? Welk type auto heeft uw medewerker nodig om zijn taken te kunnen uitvoeren en 
bestaat hier een elektrische versie van? 

Welke modellen zijn nu beschikbaar op de markt en zijn deze een alternatief voor de 
huidige modellen in de car policy? Kunnen mijn medewerkers thuis laden? En zijn er 
voldoende voorzieningen aanwezig op laadpunten bij het bedrijf te voorzien?

Als al deze vragen beantwoord zijn kunt u bepalen in hoeverre de overstap naar een 
volledig elektrische vloot haalbaar is: kiest u voor een voorzichtige introductie, wilt u 
elektrische auto's actief promoten of maakt u als de bedrijf direct de switch?
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Hoe regel ik het?
Wanneer u een elektrische auto ter beschikking stelt van uw medewerkers, wilt u 
een passende laadoplossing daarbij aanbieden. Meestal kunt u voor advies en de 
laadoplossing zelf ook terecht bij de leasemaatschappij. Een leasemaatschappij als 
LeasePlan biedt een passend laadpakket met een daarbij bijbehorende laadpas. In het 
laadpakket zit naast de laadpaal en de montage daarvan ook een 24-uurs storingsdienst, 
volledige garantie en automatische terugbetaling van de stroomkosten. Het voordeel van 
alles via de leasemaatschappij te laten verlopen is dat de declaraties en terugbetaling 
van stroom automatisch verlopen en dat u één aanspreekpunt hebt voor de laadpaal én 
voor de auto.

Waar kunt u laden?
Naast thuis laden en laden op het werk, kunt u de auto ook opladen aan een publiek 
laadpunt. Inmiddels staan er ongeveer 1800 openbare laadpunten in ons land. Een 
klein deel hiervan (ongeveer 280) zijn snellaadpalen. Deze vindt u gebruikelijk op goed 
bereikbare parkeerterreinen en langs de snelweg. Een snellaadstation kan een batterij in 
een half uur voor 80 procent vullen (maar let erop dat niet elke auto voor deze methode 
geschikt is). 

Om te laden hebt u een laadpas nodig. Daarmee identificeert u zich bij een laadpaal, en 
kunt u ook direct betalen bij een publieke laadpaal. Houd er rekening mee dat laden aan 
een openbare laadvoorziening - en zeker bij een snellader – doorgaans duurder is dan 
laden thuis of op het werk.
In de App Store of Google Play Store kunt u apps downloaden die laadpunten in België 
en Europa aangeven. 
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Wat als uw medewerker toch eens een verre afstand 
moet afleggen? 

Stel, uw medewerker heeft een inschatting gemaakt van de afstand die hij gemiddeld 
per dag en per jaar aflegt. Op basis daarvan heeft hij een elektrische auto gekozen. 
Maar het kan natuurlijk zijn dat de medewerker uitzonderlijk verder moet rijden. Voor een 
klantenbezoek aan de andere kant van het land bijvoorbeeld. Of een projectbezoek in het 
buitenland. Of hij wil met de auto op vakantie. En dan is de actieradius te laag... Wat doet 
u dan?

Plan de route vooraf
Bekijk vooraf waar u in het land tussentijds kunt laden (bijvoorbeeld via de app 
van LeasePlan). Laat de route bij voorkeur langs een snellaadpaal lopen, zodat de 
medewerker daar de batterij snel weer vol kan ‘tanken’. Houd in andere gevallen rekening 
met een laadtijd die kan oplopen tot wel enkele uren, ook afhankelijk van het type auto.

Voorzie een aantal poolwagens of ruil met een collega
Voor dit soort situaties is het interessant om een aantal poolwagens ter beschikking te 
houden. Medewerkers kunnen deze poolwagen van tevoren reserveren als ze een langere 
trip voor de boeg hebben. 

Een andere mogelijkheid is een wissel met een collega die in een auto met een groter 
bereik rijdt. In veel gevallen zal dit een diesel- of benzineauto zijn. Door te wisselen krijgt 
de andere collega de kans om ervaring op te doen met een elektrische auto. Win-win dus! 
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Stel een huurauto ter beschikking
Gaat uw medewerker langer op pad, bijvoorbeeld voor een vakantie? Dan kunt u de 
mogelijkheid bieden een tijdelijke auto met een hogere actieradius te huren. Dat kan ook 
bij de leasemaatschappij. 

Gebruik een mobiliteitskaart
Soms is het handiger om met de trein of ander openbaar vervoer te reizen. Wanneer 
het druk is op de weg bijvoorbeeld of wanneer u moeilijk met uw elektrische auto 
kunt parkeren of laden. In deze gevallen kunt u een leaseauto combineren met een 
mobiliteitskaart. U bepaalt zelf voor welke vormen deze kaart te gebruiken is en bent  
altijd reisklaar.
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Een steeds groter aanbod 

De meeste merken hebben tegenwoordig een elektrische auto (FEV) in het aanbod.  
In onderstaand overzicht wordt duidelijk dat dit aanbod steeds groter wordt. Deze nieuwe 
modellen, die dit jaar of volgend jaar op de markt zullen komen, hebben vaak ook grotere 
en efficiëntere batterijen waarmee u verder kunt rijden. 

Jaar Merk Model Batterij grootte

2018 Audi E-tron Quattro 95kWh

Hyundai Kona 40kWh / 64kWh

Jaguar I-Pace 90kWh

Kia Niro 64kWh

Nissan Leaf 60kWh

Opel Ampera-E 60kWh

2019 Audi E-tron Sportback 95kWh

Mercedes EQC 70kWh

Tesla Model 3 56kWh / 76kWh
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Elektrisch rijden: de belangrijkste begrippen
Als we het hebben over een elektrische auto, dan hebben we het simpel gezegd over 
auto’s die volledig of deels worden aangedreven door stroom. Dat betekent: niet of minder 
door een brandstof als benzine, diesel of CNG. U laadt de accu op met een laadpaal, 
laadkabel en laadpas. Vervolgens kunt u op weg. 

De belangrijkste begrippen op een rij
Hieronder staan de belangrijkste begrippen die vaak in één zin worden genoemd met 
elektrisch rijden.

Actieradius de afstand die een auto kan afleggen op een volle accu en/of brandstoftank 
(zonder tussentijds op te laden en bij te tanken).

Brandstofmotor een door brandstof - zoals benzine, diesel of LPG - aangedreven motor.

Brandstofcel toestel dat elektriciteit opwekt uit waterstof en zuurstof.

Battery Electric Vehicle, BEV: voertuig dat voor 100 procent op stroom rijdt via een 
elektromotor en een accu. Ook wel FEV (Full Electric Vehicle) genoemd.

Elektromotor een door elektriciteit aangedreven motor.

Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV: voertuig dat volledig rijdt op elektriciteit, opgewekt door 
een brandstofcel uit water en zuurstof.

Kilowattuur / kWh de energiemaat voor accu’s. Op 1 kWh kunnen 10 lampen van honderd 
Watt een uur branden. Een elektrische auto verbruikt per kilometer ongeveer evenveel als 
een van deze lampen.
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Laadpaal punt om uw elektrische auto op te laden. Er bestaan privé laadpalen 
(voor thuis), publieke laadpalen (van de gemeente) en zogeheten snellaadpalen (op 
parkeerterreinen en langs de snelweg).

Laadpas voor het opladen bij publieke laadpunten hebt u meestal een laadpas nodig.

Laadtijd de tijd die het in beslag neemt om accu van een elektrische auto op te laden.

Li-ion cel / Lithium ion batterij type batterij dat het meest wordt gebruikt in elektrische 
auto’s

Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV
auto die zowel op elektriciteit als brandstof kan rijden.

Range-extender (E-REV) elektrische auto die volledig op stroom rijdt, maar waarvan de 
accu kan worden opgeladen via een brandstofmotor (voor een hogere actieradius).

Disclaimer
De informatie in dit document is enkel en alleen goedgekeurd door LeasePlan Corporation NV ('LPC'), op basis van de hierin vermelde bronnen en informatie die 
LPC op eigen verantwoordelijkheid zelf heeft aangereikt. LPC maakt geen aanspraak op, geeft geen expliciete noch impliciete garanties van enige aard over, 
en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van enige aard omtrent de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie of opinies in dit 
document.

De informatie in dit document werd afgeleid uit bronnen die niet onafhankelijk werden gecontroleerd. LPC geeft geen garantie en is geenszins verplicht om de lezer 
toegang te verlenen tot aanvullende informatie of om dit document te updaten of onnauwkeurigheden die later eventueel aan het licht zouden komen, te corrigeren. 
LPC behoudt zich het recht voor om op eender welk moment, zonder opgave van reden, de hierin vermelde informatie op een of andere wijze aan te passen of in te 
trekken.

Behoudens in het geval van bedrieglijke onjuiste voorstelling, kunnen noch LPC, noch zijn afdelingen, adviseurs of vertegenwoordigers aansprakelijk worden gesteld 
voor directe, indirecte of gevolgschade of andere verliezen of schade zoals winstverlies die u of eender welke andere derde partij zou oplopen door te vertrouwen op 
(1) dit document of de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of tijdloosheid ervan, of (2) eender welke andere schriftelijke of mondelinge informatie die LPC 
in dit verband ter beschikking stelt, of (3) eender welke andere data die dergelijke informatie genereert.
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