‘Zo stimuleer je elektrisch rijden
onder je werknemers’

Beste werkgevers,
In het klimaatakkoord is afgesproken te streven naar dat er in 2030 alleen nog maar
elektrische auto’s verkocht worden. Dit heeft alles te maken met de transitie naar schone
energie. Zo realiseren we samen een duurzamere wereld en een schone, bereikbare
Cleantech Regio.
Inzetten op elektrisch rijden is niet alleen gunstig voor milieu en planeet, maar zorgt er ook
voor dat jij en je werknemers geld besparen. In deze factsheet vertellen we je alles wat je
moet weten over het stimuleren van elektrisch rijden onder je werknemers en hoe je dit het
beste kan regelen.
Waarom elektrisch rijden stimuleren?
•

Je werknemers rijden elke dag van werk naar huis. Door dit in een elektrische auto te
doen in plaats van een auto op fossiele brandstof voorkom je een hoop CO2 uitstoot. Dit
is belangrijk, omdat je daarmee bijdraagt aan een schonere leefomgeving en een beter
klimaat.

•

Fiscaal gezien is elektrisch rijden voordeliger dan niet-elektrisch rijden. Bezitters van
elektrische auto’s hoeven namelijk geen wegenbelasting en geen BPM te betalen. In de
lease hebben elektrische auto’s te maken met slechts 8% bijtelling. Veel lager dus dan de
22% bijtelling bij een niet-elektrische auto.

•

Elektrische auto’s zijn over het algemeen wat duurder in de aanschaf dan niet-elektrische
auto’s. Tegelijkertijd bespaar je door deze eenmalige investering op langere termijn een
hoop geld. Een elektrische auto kost per gereden kilometer namelijk een stuk minder dan
een niet-elektrische auto.

Hoe elektrisch rijden stimuleren?
Bied je werknemer de mogelijkheid om gebruik te maken van uitruil van arbeidsvoorwaarden
bij het privé leasen van een elektrische auto.
Dit houdt in dat jij als werkgever de kosten van de elektrische auto overneemt in ruil voor een
deel van het toekomstig brutoloon van uw werkgever. Zo hoeft uw werknemer over een
minder hoog brutoloon belasting te betalen, wat hem/haar uiteindelijk maandelijks een netto
voordeel geeft.
•

Bied je werknemers een hogere reiskostenvergoeding wanneer zij kiezen voor een
elektrische auto.

•

Zorg voor voldoende oplaadpunten op de parkeerplaats van je bedrijf.

•

Combineer je laadpalen met de slimme, lokale opwek van duurzame energie.
Bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak van je bedrijfspand. Zo sla je twee
vliegen in één klap.

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen Cleantech
Regio. Vragen of opmerkingen? Mail naar slimschoonreizen@cleantechregio.nl of kijk op
slimschoonreizen.nl
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Meer informatie over elektrisch rijden en aanbod vanuit de markt
Interesse in het stimuleren van elektrisch rijden onder je werknemers en benieuwd welke auto
het beste bij jouw bedrijf past? Kijk op https://slimschoonreizen.nl/slimondernemen/elektrisch-rijden/voertuig
Er zijn inmiddels al erg veel verschillende modellen elektrische auto’s geproduceerd.
Benieuwd naar het meest actuele aanbod? Zie https://nederlandelektrisch.nl/elektrischevoertuigen/personenauto-s-overzicht-incl.-bijtelling
Kortom, door over te stappen naar elektrisch rijden bespaar je op lange termijn zowel geld als
het milieu. Stimuleer je werknemers om elektrisch te gaan rijden door de voordelen hiervan
met hen te delen en zorg voor voldoende laadpalen en een gunstige regeling. Zo draag ook jij
samen met je werknemers bij aan schone, bereikbare Cleantech Regio en lever je een
positieve bijdrage aan het Klimaatakkoord!
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