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Eén ding is zeker: ook jouw wagenpark bestaat op 
niet al te lange termijn voor een aanzienlijk deel uit 
PHEV’s en 100% elektrische auto’s. Uit ervaring 
weten we dat de transitie naar een elektrisch 
wagenpark bij elke organisatie anders is. 

In dit whitepaper hebben we een aantal belangrijke 
aandachtspunten voor je op een rijtje gezet.
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1. Hoe maak je de 
overstap naar een 
elektrisch wagenpark?
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Maak kennis
met elektrificatie.

In de huidige autoregelingen staat bijna 
altijd wel een alinea ‘elektrische auto’s’. 
De kans is groot dat je medewerkers 
hier zelf om gevraagd hebben. Het 
vooruitzicht op een lagere bijtelling is 
voor velen aantrekkelijk. 

Echter, wij weten maar al te goed dat het niet 
ophoudt bij de keuze van een elektrische auto met 
lage bijtelling. Daarna komt de keuze voor een 
laadpaal én de installatie ervan, maar ook een 
laadpas en afspraken over de verrekening van de 
geladen kWh thuis en in het buitenland etc. 

Volledig elektrische auto’s zijn echt 
geen hype meer. De Nederlandse 
overheid zou graag zien dat je vanaf 
2030 alleen nog maar nieuwe 
elektrische auto’s kan kopen. Zo ver 
is het nu nog niet, maar je merkt 
wel dat veel bedrijven daarop aan 
het voorsorteren zijn. Een elektrisch 
wagenpark is nu dus nog geen 
verplichting, maar als je er nu al voor 
kiest, dan kun je al genieten van 
enkele voordelen. 

We nemen ze graag even met je door.
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2. Elektrificatie 
voordelen voor jou 
als werkgever
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De voordelen
voor de werkgever.

Stroom is 
goedkoper 
dan bezine

Stroom is goedkoper dan benzine, daardoor is je 
kilometerkostprijs bij een elektrische auto lager. Hoe groot 
dit voordeel is, hangt af van je gekozen automerk/model. 

Ondanks de hogere aanschafprijs heb je lagere “running costs/TCO”. Dat 
komt doordat je een hogere restwaarde hebt en geen wegenbelasting 
betaalt. Wees je er ook van bewust dat een elektrische auto maar 1/10 
aan onderdelen heeft ten opzichte van een brandstofmotor en daardoor 
minder onderhoud nodig heeft. Deze factoren bepalen de scherpe 
leaseprijzen voor elektrische auto’s. 

Naast de financiële voordelen mogen een betere uitstraling en imago én 
het verlagen van je CO2 footprint zeker niet vergeten worden. Als bedrijf 
laat je met een elektrisch wagenpark zien, dat je verder kijkt dan alleen je 
bedrijf. Het milieu en de toekomstige ontwikkelingen ervan zijn minstens 
zo belangrijk. En je bent bereid om daarin te investeren.
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3. Elektrificatie 
voordelen voor 
je medewerker
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De voordelen
voor je medewerker

Uiteraard de bijtelling. Elke elektrische 
auto ontvangt een bijtellingskorting, 
omdat een elektrische auto zelf geen CO2 
uitstoot . Als je werknemer kiest voor zo’n 
auto, dan ontvangt hij/zij van de Overheid 
een financieel voordeel. In plaats van 
22% bijtelling, betaalde je als berijder 
voor een elektrische auto 8% in 2020, 
12% in 2021. En dit wordt 16% in 2022.

Je levert een bijdrage aan het milieu. Behalve 
de auto enkel als vervoersmiddel te zien, rijdt 
je medewerker bewust in een milieuvriendelijke 
elektrische auto en bespaart hij/zij daarmee veel 
CO2 uitstoot. 

Een leaseauto wordt gezien 
als een aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarde en met 
een elektrische auto is dat 
niet anders. Sterker nog 
elektrisch rijden is nog niet 
voor iedereen weggelegd. 
Als je het mogelijk maakt 
om elektrisch te mogen 
rijden, verhoog je daarmee 
je werknemerstevredenheid 
én je aantrekkelijkheid als 
werkgever.
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4. Elektrificatie blijf 
alert en up-to-date
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We attenderen je graag op 
enkele zaken indien je wilt 
overstappen op een elektrisch 
wagenpark. Alhoewel er 
aantoonbare voordelen zijn 
om te kiezen voor elektrische 
auto’s, moet je ook opletten. We 
zetten de belangrijkste zaken 
voor je op een rij. 

1. Meer dan enkel de autokeuze
Het eindigt niet bij de keuze voor een 
elektrische auto. Denk bijvoorbeeld 
aan de extra kosten voor de plaatsing 
van een laadpaal. Maar let ook op de 
bijbehorende laadpas. Een reguliere 
tankpas is niet automatisch geschikt 
om mee te laden en/of bruikbaar in het 
buitenland. 

2. Belang van je autoregeling
Pas je autoregeling aan voor elektrische 
auto’s en een juist gebruik ervan. 
Bijvoorbeeld langs de snelweg laden is 
wel een stuk sneller, maar ook duurder. 
Je zit snel aan het dubbele tarief per 
kWh ten opzichte van semi-publiek of 
thuisladen. Dat verschil is groter dan bij 
het tanken van brandstof. *

3. Kies de juiste auto die past
Niet iedere elektrische auto is voor elke 
medewerker het juiste vervoersmiddel. 
Het aanbod van elektrische auto’s 
wordt snel groter, maar eerlijk gezegd 
zijn er nog niet zoveel varianten en 
optiemogelijkheden beschikbaar 
als bij een brandstofauto, zoals 
bijvoorbeeld stationwagons. Ook tussen 
de verschillende elektrische auto’s 
zit nog veel verschil in bijvoorbeeld 
oplaadsnelheden thuis en onderweg. De 
elektrische auto moet daarom wel bij de 
medewerker passen. 

4. Laat je goed informeren
Voorheen was de keuze voor een 
bepaalde brandstofvariant een stuk 
gemakkelijker. Bij een elektrische auto 
komen meer zaken kijken dan bij de 
keuze voor een benzine- of dieselauto. 
Laat je daarom goed informeren. 

De belangrijke zaken
wanneer je overstapt
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5. PHEV, de 
tussenvariant
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Ontdek de hybridis,
het verschil en de voordelen

Vergeet ook niet dat er naast elektrische auto’s en 
brandstofauto’s ook een tussenvariant is, de hybride. 
Deze heb je in de volgende varianten: 

1. Mild hybrid, die de brandstofmotor tijdens het rijden ondersteunt

2. Full hybrid waarmee je enkele kilometers elektrisch kunt rijden

3. Plug-In Hybridis die voorzien is van een groter accupakket die je 
met een stekker kunt opladen en waarmee je dus meer kilometers 
volledig elektrisch kunt afleggen. 

Doordat in Nederland de BPM van een auto gekoppeld is aan 
de CO2-uitstoot is er qua belastingvoordeel de meeste winst 
te behalen bij een Plug-In Hybride (PHEV) auto. De elektrische 
kilometers van een PHEV lopen tegenwoordig al op tot een 
keurige 80 kilometer. Voor Nederlanders is dat al genoeg voor de 
dagelijkse woon-werk kilometers.

Doordat een PHEV de meeste overeenkomsten heeft met een 
elektrische auto, is de overstap naar een elektrische auto als 
volgende leaseaauto makkelijk. De ervaring met ‘stekkeren’ 
is er dan al en vormt dan geen psychologisch obstakel meer. 
Bovendien levert de overstap een belangrijke bijdrage aan het 
realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen.
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Onze Alphabet consultants denken graag met je 
mee en adviseren je over elektrificatie van het 
wagenpark, autoregelingen, mobiliteitsoplossingen, 
kostenbesparingen en assisteren je graag met de 
implementatie hiervan. 

Neem telefonisch contact met ons op via: 076-5793810
Of vraag meer informatie aan via onze website: Informatie aanvragen

Tot slot

https://www.alphabetonline.nl/contact/
https://www.alphabet.com/nl-nl/elektrisch-rijden#contact-elektrisch-leasen
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