
elektriciteit

9 op de 10 
�eetmanagers vinden dat 
je niet om duurzaamheid 
heen kunt als bedrijf

77% heeft het beleid 

geïmplementeerd, daarvan 

heeft 60% geïnvesteerd 

in infrastructuur

Dit zit echter bij 

40% 

nog niet in de genen

43% ziet �nanciële prikkels voor 

goede verbruikspercentages als kansrijke 

maatregel als de bijtelling afhankelijk wordt 

gemaakt van werkelijk verbruik PHEV’s

Toch is 71% 

is van plan om 

meer elektrische 

auto’s te leasen

24%

70% is positief 

over de huidige 
bijtellingsregeling

64% verwacht een 

(zeer) negatieve invloed 

van de nieuwe 

bijtellingsregeling

Koenraad Backers: k.backers@natuurenmilieu.nl

Jorrit Hoekstra: j.hoekstra@motivaction.nl

Plug-in H
ybride auto’s

Motivaction heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Nederland Elektrisch, Natuur en Milieu (N&M) en 
de Dutch Organisation for Electric Transport (DOET) onderzoek uitgevoerd onder professionals die verantwoordelijk zijn voor Fleet 
Management. De onderzoeksvraag betreft de houding van Fleet Management- professionals ten aanzien van de bijtelling voor 
elektrische auto’s. De onderzoeksvraag betreft de houding van Fleet Management-professionals ten aanzien van de bijtelling voor 
elektrische auto’s (4% voor volledig elektri-sche auto’s en 7% voor semi-elektrische auto’s in relatie tot de nieuwe autobrief).

Het effect van de nieuwe autobelasting

van de bedrijven vinden, 

volgens �eetmanagers, duur-

zaamheid in mobiliteitsbeleid 

zeer belangrijk 

56% stelt harde 

voorwaarden aan berijder 

om een PHEV te mogen 

leasen

30% beperkt het brandstof-

budget voor PHEV-berijders

21% geeft �nanciële prikkels 

voor goede verbruikspercentages

Representativiteit
De bruto steekproef bestaat uit 510 Fleet Management-professionals. Het 

merendeel daarvan beheert een �oot van meer dan 100 leaseauto’s. 70 

�eetmanagers hebben de vragenlijst volledig ingevuld ten tijde van het sluiten van 

het veldwerk. De omvang van de organisaties in de netto steekproef overeen met 

de omvang van de organisaties in het bruto steekproef van het Fleet Management 

Event. Daarmee is dit onderzoek representatief (voor FTE) voor de populatie.
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