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IN 7 STAPPEN NAAR EEN 
ELEKTRISCH GELADEN 

AUTOREGELING
Elektrisch rijden is sterk in opkomst. Er komen steeds meer modellen op 

de markt en met de toename in laadmogelijkheden is elektrisch rijden voor 
meer leaserijders een serieuze optie. Omdat er bij de inzet van elektrische 
auto’s meer komt kijken dan bij auto’s met een verbrandingsmotor, heeft 

ALD Automotive een stappenplan opgesteld voor het opnemen van 
elektrische mobiliteit in uw autoregeling en uw mobiliteitsbeleid.

Stap 1. Beleid 

Uw mobiliteitsbeleid begint met het bepalen 
van het doel dat u nastreeft met de inzet 
van (semi-)elektrische auto’s. Dat is het 
uit  gangspunt voor de invulling van uw 
autoregeling. Doelen kunnen zijn: 

• besparing exploitatiekosten;
• MVO (CO2-footprint, fijnstofreductie);
• aantrekkelijk werkgeverschap.

Stap 2. Toekenning van elektrische mobiliteit  

De toepasbaarheid van elektrisch rijden is 
sterk afhankelijk van het reisgedrag van uw 
werknemers en de oplaadmogelijkheden. In de 
autoregeling legt u vast of een elektrische auto 
voor iedereen mogelijk is of dat er specifieke 
voorwaarden voor toekenning gelden. Denk 
bijvoorbeeld aan: 

•  Toegang tot oplaadinfrastructuur; aanwezig-
heid van een laadpunt op het privé- en/of 
zakelijk adres of de mogelijkheden daartoe.

•  Rijprofiel; inschatting van de afstanden welke 
men elektrisch kan rijden op basis van het 
gemiddelde jaarkilometrage en de woonwerk 
afstand.

Stap 3. Merkenbeleid en normbudget 

Merkenbeleid
Het aanbod elektrische auto’s is sterk 
stijgende, maar nog niet vergelijkbaar met 
dat van conventionele brandstofauto’s. Om 
die reden kunt u overwegen om voor plug-
in hybrides of elektrische modellen een 
afwijkend merkenbeleid te hanteren. De keuze 
is afhankelijk van de mate waarin u elektrisch 
rijden wilt stimuleren of niet.

Normbudget
Vanwege de nog relatief hoge aanschafprijs 
van elektrische auto’s, passen veel modellen 
niet binnen de bestaande autoregeling. 
Door een normbudget inclusief brandstof te 
hanteren, nemen de keuzemogelijkheden toe. 
Ook kunt u overwegen normoverschrijding 
voor zuinige auto’s, waaronder elektrische 
modellen, toe te staan vanwege de potentiële 
brandstofbesparing.
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Neem in uw TCO-berekening ook de kosten 
van de ‘getankte’ elektriciteit, welke vergoed 
worden door de werkgever, mee. Een 
leaserijder zal immers minder snel thuis laden 
wanneer de kosten voor eigen rekening zijn,  
of voorgeschoten dienen te worden.

Bijvoorbeeld: Een leaserijder met een 
Mitsubishi Outlander PHEV die hij alleen thuis 
laadt, kost hem per laadsessie ongeveer 
€ 2,64. Uitgaande van 12 kWh voor een volle 
accu en een prijs van € 0,22/kWh, waarbij 
dagelijks wordt geladen, zijn de kosten ca. 
€ 74,- per maand.

Stap 4. Laadfaciliteiten thuis en op het werk

In de autoregeling legt u vast of een laadpunt 
gefaciliteerd wordt door de werkgever of dat dit 
de verantwoordelijkheid is van de medewerker. 
Voor zowel het werk- als het privéadres zijn 
er diverse mogelijkheden variërend van een 
gewoon stopcontact tot een snellaadpunt. 

Faciliteert u het laadpunt thuis? Dan is het 
aan te raden om vast te leggen hoe u met het 
laadpunt omgaat in het geval van schade, of 
wat te doen met de kosten bij een verhuizing 
of het voortijdig uit dienst treden van uw 
medewerker. Het is niet ongebruikelijk dat de 
kosten voor het verplaatsen van een laadpunt 
in die situaties (deels) aan de medewerker 
worden doorbelast.

Stap 5. Verrekenen van elektriciteit- en  
brandstofkosten 

Elektriciteit- en brandstofkosten zijn 
een belangrijk onderdeel van uw totale 
mobiliteitskosten, waarbij de leaserijder een 
grote invloed heeft op deze kostenpost.

Voor het opladen en tanken van de auto kunt 
u een laadpas of gecombineerde tank/laadpas 
verstrekken. Dit biedt de leaserijder veel gemak 
en u houdt inzicht in de totale verbruikskosten.

Thuis laden
Kosten voor het thuisladen kunt u op een 
aantal manieren vergoeden:

•  U keert periodiek een vaste vergoeding uit 
welke aangemerkt wordt als loon of welke 
wordt ondergebracht in de WKR.

•  U vergoedt de werkelijke kosten op basis van 
een aparte elektriciteitsmeter bij de leaserijder 
thuis en keert de werkelijke kosten uit.

•  Er wordt een slimme laadpaal geplaatst bij de 
leaserijder waardoor de elektriciteitskosten 
direct worden verrekend.

•  U kunt er ook voor kiezen om dit niet te 
 vergoeden.

Laden bij openbare punten
Kan de leaserijder laden via een openbaar 
 laadpunt bij het huisadres, dan hoeft er 
in  principe geen laadpaal op eigen terrein 
 geplaatst te worden. De laadkosten bij een 
openbaar punt zijn doorgaans aanzienlijk hoger 
dan wanneer er stroom wordt gebruikt vanuit 
het werk- of huisadres. In de praktijk kan dit 
tot wel 30-50% hoger zijn. Door het verschil in 
aanbieders van deze punten, kunnen o.a. de 
prijs per kWh en het starttarief verschillen. En 
het laadpunt kan uiteraard ook door anderen 
gebruikt worden of er is een maximale laadtijd 
van toepasing.

Brandstof tanken
Om de brandstofkosten van semi-elektrische 
auto’s beheersbaar te houden, is het goed om 
vooraf afspraken te maken over het tanken met 
een plug-in hybride en de verbruiksnorm die 
u hanteert. In de praktijk zien wij de volgende 
toepassingen:

• geen restricties;
• maximering van getankte brandstof (l/maand);
•  maximering van brandstofverbruik of de 

 afwijking ten opzichte van de brandstofnorm 
(l/100 km of %);

•  bonus / malus, waarbij zeer zuinige berijders 
worden beloond en niet zuinige leaserijders 
bijbetalen. 
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Vermeld in de autoregeling op welke manier 
en met welke frequentie een eventueel verschil 
wordt verrekend met de werknemer. Ook door 
middel van een competitie waarbij de zuinigste 
leaserijders worden beloond, kunt u zuinig 
 rijden extra aantrekkelijk maken.

Stap 6. Monitoring

Wilt u monitoren op het verbruik? Dan is het 
goed om dit vooraf kenbaar te maken aan de 
leaserijder, inclusief de wijze waarop u wilt 
gaan monitoren en eventuele consequenties bij 
afwijkingen.

Stap 7. Additionele services

Wenst u elektrisch rijden te stimuleren, dan 
kunt u dit onder andere doen door een 
vakantieauto te bieden voor de periode(s) dat 
een (semi-)elektrische auto niet voldoet.

Ook het aanbieden van een training e-rijden 
kan het gebruik van een (semi-)elektrische auto 
op een positieve manier stimuleren.

Aandachtspunten naast het stappenplan 
 
Overweegt u elektrische mobiliteit daad-
werkelijk op te nemen in uw autoregeling en 
mobiliteitsbeleid? Dan zijn onderstaande 
voorbeeldteksten wellicht nuttig voor u. Tot 
slot hebben wij nog enkele aandachtspunten 
en tips op een rij gezet, die u of uw leaserijders 
kunnen helpen in de keuze voor elektrische 
mobiliteit.  

Voorbeeldteksten 
ALD Automotive heeft enkele voorbeeldteksten 
opgesteld die u op kunt nemen in uw auto-
regeling.

•  De werkgever stelt de werknemer in staat de 
(semi-)elektrische auto optimaal te gebruiken 
door terbeschikkingstelling van een oplaad-
pas en voldoende oplaadmogelijkheden bij 
kantoor. De werknemer krijgt de optie van een 
laadpaal thuis, indien dit in de thuissituatie 

mogelijk is en voor de werkgever voordelig is. 
Als er een laadpaal thuis wordt geplaatst, wor-
den deze kosten opgenomen in het leasetarief. 
Bij schade of storing aan de laadpaal moet er 
contact worden opgenomen met de lease-
maatschappij. 

•  Een medewerker dient te allen tijde gebruik 
te maken van oplaadsystemen bedoeld voor 
elektrische voertuigen. Tijdens het gebruik van 
een private laadpaal (al dan niet geplaatst door 
de werkgever) is het niet toegestaan de kabel 
over de openbare weg te laten lopen. Tenzij de 
houder van de private laadpaal overeenstem-
ming heeft bereikt met de gemeente en zich 
verzekerd heeft tegen aansprakelijkheid. 

•  Bij voortijdige beëindiging van het arbeids-
contract door de werknemer is de werknemer 
gehouden aan het terugbetalen van X% van 
de resterende kosten van de laadpaal thuis. In 
geval van verhuizing van werknemer worden 
de kosten voor het verplaatsen danwel verwij-
deren van de laadpaal in rekening gebracht bij 
de werknemer als bijdrage voor privégebruik. 

•  De werknemer wordt periodiek geïnformeerd 
over zijn brandstofverbruik. Het is een plicht 
van de werknemer om een semi-elektrische 
auto op te laden waar mogelijk en het gebruik 
van de brandstofmotor tot een minimum te 
beperken. Indien het gecombineerde energie- 
en brandstofverbruik meer dan X% afwijkt van 
de fabrieksnorm, is de werkgever gerechtigd 
om het meerverbruik als eigen bijdrage voor 
privégebruik in rekening te brengen.

•  Het oplaadpunt thuis is niet gedekt onder een 
verzekering van de werkgever of leasemaat-
schappij. In veel gevallen valt het laadpunt  
onder de opstalverzekering van het woonhuis. 
De werknemer is verantwoordelijk voor het 
verzekeren van de laadpaal en voor eventuele 
schade aan en/of verlies of diefstal van de 
laadpaal. Indien de medewerker kosten maakt 
voor het verzekeren van de laadpaal, ontvangt 
deze een jaarlijks vastgestelde vergoeding, in 
delen, maandelijks uitgekeerd. 



Ten slotte, niet onbelangrijk 

•  De elektrische actieradius opgegeven door fabrikan-
ten blijkt in de praktijk alleen onder ideale condities 
haalbaar. Als vuistregel kunt u 70% van de theo-
retische actieradius nemen als realistisch dagelijks 
elektrisch bereik.

•  Laat potentiële berijders van een elektrische auto 
enkele dagen proefrijden voordat u overgaat tot be-
stelling. Zo kunnen zij ervaren wat elektrisch rijden in 
de dagelijkse praktijk van hen vraagt.

•  Vanaf 2016 dient er waarschijnlijk wegen belasting 
betaald te worden voor de semi-elektrische auto’s. 
Auto’s die nu binnen de leasenorm vallen, kunnen de 
norm dan  overschrijden.

•  Houd er rekening mee dat de vergoeding van stroom-
kosten gezien wordt als loon en hierdoor fiscaal be-
last wordt. Een laadpunt met een aparte meter of het 
onderbrengen in de werkkostenregeling kan uitkomst 
bieden.

Meer informatie of een adviesgesprek?

Wij helpen u graag bij het implementeren van elektrische 
auto’s in uw autoregeling en wagenpark. 

Neem contact op met uw vaste contactpersoon bij  
ALD Automotive via +31 (0)20 658 70 00 of stuur een 
e-mail naar info.nl@aldautomotive.com
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