
Elektrisch leasen, 
alles wat je 
wilt weten!



De voor- en nadelen van het zakelijk leasen 
van elektrische auto’s.

Elektrisch rijden staat op de agenda van de automobilist 
en de ondernemer. Wellicht overweeg jij ook om elektrisch 
te gaan rijden? In deze whitepaper zetten wij een aantal 
belangrijke zaken rondom elektrisch leasen op papier. 
Hiermee hopen wij je te helpen bij het maken van de juiste 
afwegingen. Uiteraard helpen wij je ook graag met een 
persoonlijk advies, want elektrisch leasen is maatwerk!

Waarom elektrisch?

Geen emissie
De aandacht voor elektrisch auto’s is hernieuwd na meer dan 
100 jaar ontwikkeling van de verbrandingsmotor. Doordat 
elektrische auto’s geen uitlaatgassen produceren, levert de 
elektrische auto een bijdrage aan de verbetering van de 
luchtkwaliteit en vermindering van de CO₂ uitstoot. Dit is de 
belangrijkste reden van autofabrikanten om te investeren 
in elektrische aandrijving. Overheden ondersteunen deze 
ontwikkeling met fiscale prikkels en andere maatregelen. Ook 
ondernemingen en individuen zijn bereid te investeren in 
groene mobiliteit door onder andere elektrisch vervoer.

Voordelen versus investering
Elektrische auto’s hebben een relatief hoge 
aanschafprijs. De restwaarde van elektrische auto’s is 
lastiger te voorspellen, wat een negatief effect op de 
leaseprijs heeft. Daarnaast vergt een elektrische auto 
ook vaak een investering in een laadpaal. Je profiteert 
wel van belastingvoordelen en opladen kost minder 
dan tanken. Elk geval vraagt om een praktische, 
economische en misschien wel ecologische afweging.

Keuze
Het aanbod elektrische auto’s is nog beperkt 
maar wordt elk jaar beter. De komende 
jaren introduceren veel automerken nieuwe 
modellen met lagere prijzen en betere (batterij)
prestaties. De prijs van een elektrische auto 
begint inmiddels als bij zo’n € 30.000 en de 
leaseprijzen dalen.

Fiscale voordelen
De eigenaar en gebruiker van een elektrische auto profiteren van fiscale voordelen. 
De elektrische auto is vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Door de lage CO₂ 
uitstoot is  geen Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) verschuldigd bij 
aanschaf. De zakelijke rijder die de auto ook privé rijdt geniet van 4% bijtelling (normaal 
22%).

Naast de lagere fiscale gebruikskosten profiteert de elektrische rijder ook van de 
milieu-investeringsaftrek (MIA). Voor volledig elektrische auto’s mag 36% van de 
investering van maximaal € 50.000 worden afgetrokken van de belastbare winst.



         

Praktisch gebruik
Een belangrijke praktische overweging is het 
bereik van de auto. Dit bereik is afhankelijk van 
de batterijcapaciteit en het verbruik van de auto. 
Hierbij is het goed om je te realiseren dat de 
werkelijke batterijcapaciteit afhankelijk is van 
weersomstandigheden. Na een koude nacht is het 
bereik bijvoorbeeld veel minder dan op een warme 
zomerdag. Ook het verbruik is sterk afhankelijk van de 
omstandigheden zoals het gebruik van bijvoorbeeld 
airconditioning en de snelheid waarmee je rijdt.

De nieuwste modellen krijgen steeds sterkere 
batterijen met meer bereik. Sommige auto’s kunnen 
gebruik maken van snelladers waarmee de batterij in 
20 minuten naar 80% van de capaciteit kan worden 
geladen. Oostendorp Autolease adviseert je graag 
over de actuele stand van zaken.

Het is van groot belang om te bepalen of jouw 
mobiliteitsprofiel past bij een elektrische auto. Dit 
is niet alleen afhankelijk van het aantal jaarlijkse 
kilometers, maar ook van oplaadmogelijkheden. Veel 
autogebruikers neigen de autokeuze te baseren op 
de vakantie. Het bereik van de elektrische auto is 
dan vaak te klein. Hiervoor is een hele praktische 
oplossing voor handen: een huurauto. Oostendorp 
Autolease levert hiervoor een extra service 
waarmee je binnen je leasecontract spaart voor een 
vervangende auto tijdens de vakantieperiode; de 
vakantiebundel. 

Weinig onderhoud
De elektrisch auto is zeer onderhoudsvriendelijk. De 
auto heeft weinig bewegende delen en nauwelijks 
onderdelen of vloeistoffen die periodiek vervangen moeten 
worden. De remmen slijten minder omdat de remenergie 
gedeeltelijk gebruikt wordt om de batterij op te laden. 
De onderhoudskosten zijn laag en dat is gunstig voor de 
leaseprijs.

Opladen
Wanneer je thuis of op het werk gebruik kan maken van 
een laadpaal zijn de kosten van het laden lager dan 
brandstofkosten. Openbare laadpalen en snellaadstations 
rekenen vaak een start fee en een hogere prijs per kWh. 
Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 31.000 openbare 
laadpalen waarvan 775 snelladers. Oostendorp Autolease 
levert laadpassen die nagenoeg bij elke openbare laadpaal 
gebruikt kunnen worden gebruikt.

Gebruikers van een elektrisch auto doen er verstandig aan om 
een thuisoplaadpunt te installeren. Dit levert de berijder veel 
gemak en comfort op. Wij kunnen dit voor je organiseren. De 
kosten voor de thuislaadvoorziening worden dan opgenomen 
in het leasecontract.

Naast een thuislaadstation kan ook je werklocatie voorzien 
zijn van een laadpaal. Het aantal laadpalen dat geplaatst kan 
worden is niet onbeperkt. Het opladen van de elektrische 
auto’s vergt daarom enige regie. Slimme laadpalen die je 
informeren over de laadstatus kunnen hierbij helpen. Ook 
kunnen deze palen het gebruik door externe bezoekers 
mogelijk maken, eventueel ook buiten kantoortijden.

Kosten
Het kostenpatroon van elektrische voertuigen 
ontwikkelt zich positief. Hierdoor zullen de totale 
gebruikskosten (inclusief kosten elektriciteit) 
uiteindelijk lager worden dan die van een 
auto met verbrandingsmotor. In onderstaande 
grafiek vergelijken wij de kosten van diverse 
middenklasse modellen van het merk Hyundai dat 
alle soorten aandrijflijnen levert. 

De elektrisch auto heeft hogere vaste kosten 
(leasebedrag per maand) maar de gebruikskosten 
liggen substantieel lager. In deze berekening 
zijn wij uitgegaan van een gemiddelde prijs van 
€ 0,20 per kWh en de actuele brandstofprijzen 
(augustus 2018). In dit geval blijkt de elektrische 
auto (Hyundai IONIQ) vanaf 27.000 km per jaar 
minder te kosten dan een benzine auto (Hyundai 
i30). Hierbij hebben wij eventuele investeringen in 
een laadpaal en fiscale voordelen voor de berijder 
buiten beschouwing gelaten.



Wil je meer weten of advies? 

Stuur een e-mail naar Ronald van Lankveld via ronald@oostendorp-autolease.nl of bel direct 
met telefoonnummer 0413 24 20 33.

Oostendorp Autolease is hét aanspreekpunt voor iedereen die op een prettige manier wil 
leasen, zakelijk of privé. Je kunt bij ons terecht voor alle leasevormen en voor alle merken en 
modellen. Compleet met aantrekkelijke voorwaarden en een goede service. Want leasen draait 
volgens ons niet om contracten, maar om rijplezier, persoonlijke aandacht, professioneel advies 
en flexibiliteit. Bij Oostendorp Autolease zijn tevreden klanten het kostbaarste bezit. 

Je vindt Oostendorp Autolease in de regio Uden, Oss, Den Bosch, Nijmegen, Venlo.  
De leasemaatschappij is onderdeel van Oostendorp Autogroep, een familiebedrijf met 40 jaar 
ervaring in mobiliteit. Oostendorp Autolease is lid van de Vereniging van Nederlandse  
Autoleasemaatschappijen (VNA) en van de inkoopcoöperatie Leaseplatform.


