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Amsterdam, november 2019

Beste ondernemer,

Hierbij ontvangt u de eerste editie van de “Monitor Lichte Bedrijfswagens”. Deze monitor 

is een nieuw initiatief van Koninklijke RAI Vereniging en heeft als doel om de belangrijkste 

ontwikkelingen in de markt van lichte bedrijfswagens in kaart te brengen. Waar letten onder-

nemers op als zij de aanschaf van een bestelwagen overwegen, hoe tevreden zijn zij over de 

verschillende merken, welke invloed heeft de berijder op het keuzeproces en wat is de toege-

voegde waarde van de dealer voor de ondernemer? Dit zijn slechts enkele aspecten die in het 

onderzoek aan de orde komen. 

Het onderzoek gaat natuurlijk ook in op de vraag wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn die 

de ondernemers in de komende jaren op zich af zien komen. Welke rol speelt duurzaamheid in 

hun wagenparkbeleid, welke rol gaat de elektrische bestelwagen spelen? 

Wij denken u met deze eerste editie van de “Monitor Lichte Bedrijfswagens” een interessant 

inzicht in de markt voor lichte bedrijfswagens te kunnen bieden. Een trendrapport wordt 

natuurlijk pas echt interessant als je de ontwikkelingen over langere tijd kunt volgen. Wij zullen 

deze Monitor dan ook op regelmatige basis vernieuwen.

Koninklijke RAI Vereniging

Wijnand de Geus

Manager sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens

Voorwoord
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1. Betrouwbaarheid/kwaliteit staat voor alle fleets op nummer één
Bij de keuze voor een bedrijfswagen zijn in volgorde van belangrijkheid de volgende 
onderwerpen bepalend: betrouwbaarheid/kwaliteit, verkeersveiligheid, wegligging/
rijgedrag, service van de lokale dealer en comfort. Er zijn grote verschillen tussen kleine 
en grote fleets. Kosten/TCO is eigenlijk alleen voor fleets vanaf 6 bestelauto’s een 
belangrijk (top-3) keuzecriterium. 

2. Merkvoorkeur sterk afhankelijk van ‘eigen ervaring’ 
In deze Monitor is gemeten in welke mate merken worden overwogen en in welke 
mate merken voorkeur genieten. Volkswagen en Mercedes-Benz worden het vaakst 
overwogen en hebben ook een hoge voorkeur. Ford scoort met de PHEV en dan vooral 
bij grote fleets. Het verkrijgen van een voorkeurspositie is sterk afhankelijk van het 
aanwezig zijn van een merk in de fleet: Het lijkt erop dat positie krijgen in een fleet 
vrijwel alleen mogelijk is indien de fleet zelf ervaring heeft kunnen opdoen met het 
merk.

3. Lage NPS (aanbeveling) kenmerkt bestelautomarkt
De aanbevelingsscores bij bestelauto’s zijn relatief laag. Alleen Toyota en Volkswagen 
behalen een positieve NPS. Hoe kleiner de fleet, hoe hoger de aanbeveling. Andersom 
geldt dus ook: hoe groter de fleet, hoe kritischer en hoe lager de aanbeveling. 
Ontevredenheid wordt vooral veroorzaakt door technische problemen. De manier 
waarop deze problemen worden opgelost zijn sterk bepalend voor de mate van 
aanbeveling. Betrouwbaarheid, goede ervaringen en goede service zijn dan ook 
belangrijke redenen om een merk wél aan te bevelen. 

4. Privégebruik is bij meer dan een derde van de bedrijven toegestaan  
Een derde van de bedrijven staat privégebruik toe: in meer dan de helft van de gevallen 
aan alle bestuurders, in minder dan de helft aan bepaalde groepen bestuurders. Het 
aandeel kleine bedrijven is hierin oververtegenwoordigd. Circa 12% van het wagenpark 
bestelauto’s wordt privé gebruikt. Als privégebruik niet is toegestaan, wordt in bijna de 
helft van de gevallen gebruik gemaakt van een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik en 
in 31% van de gevallen is er een schriftelijk verbod op het rijden van privékilometers.    

5. De dealer speelt een cruciale rol bij het voorkomen/beperken van stilstand 
De rol van de dealer als probleemoplosser en probleemvoorkómer wordt door alle fleets 
als zeer belangrijk ingeschaald. Bij het vervoer van servicematerieel zelfs in bijzondere 
mate. Vooral de kleinste fleets (1 en 2-5) hechten veel waarde aan één op één contact 
met de dealer, voor zowel sales, onderhoud als advies. Grote(re) fleets hebben veel 
vaker behoefte aan een uitgebreid servicepakket waarbij alle zaken omtrent onderhoud 
uit handen genomen worden en zijn eerder bereid om meer te betalen voor een haal- 
en brengservice.    

6. Meer dan een kwart van alle bedrijven verwacht dat hun fleet de komende 5 jaar 
zal groeien  
Hoe groter de huidige fleet, hoe positiever men is over de toekomst als het gaat om de 
verwachte uitbreiding van het aantal bestelauto’s. De reden daarvoor is in vrijwel alle 
gevallen groei van de bedrijfsactiviteiten. Bedrijven die groei verwachten, blijven vaker 
dan gemiddeld vertrouwen op diesel. Zij hebben minder positieve verwachtingen over 
alternatieve aandrijfsoorten. 

7. Verduurzaming: een kwart is er níet mee bezig
• Drie kwart van de bedrijven geeft aan actief bezig te zijn met de verduurzaming van 

vervoer. Naarmate de fleet groter wordt, stijgt het percentage bedrijven dat met 
verduurzaming bezig is. Bedrijven die de wagens inzetten voor personen-vervoer 
zijn minder met verduurzaming bezig. Verduurzaming wordt vooral gerealiseerd 
door middel van autokeuze (kiezen voor laag brandstofverbruik en/of uitstoot), 
zeker bij bedrijven met een grotere fleet (minimaal 6 bedrijfs-wagens). Stimuleren 
van zuinig rijgedrag staat op de 2e plaats gevolgd door een zo efficiënt mogelijke 
ritplanning. Dit laatste gebeurt iets vaker bij bedrijven die bedrijfswagens inzetten 
voor vervoer van goederen of bouwmateriaal.

• Bekendheid met de Green Deal Zes is beperkt, 15% van de bedrijven is  
inhoudelijk op de hoogte. Dit zijn vooral bedrijven met een grote fleet. De helft van 
alle bedrijven verwacht dat de Green Deal Zes invloed zal hebben op de samen-
stelling van hun fleet. Deze bedrijven overwegen vaker EV of PHEV in te zetten.

• Ruim een kwart van de bedrijven gaat ervan uit dat verduurzaming op de korte 
termijn geld mag kosten en heeft daar budget voor uitgetrokken. 45% is van mening 
dat verduurzaming budgetneutraal moet worden doorgevoerd en 17% vindt dat 
maatregelen direct een besparing moeten opleveren.

Conclusies
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8. Ondanks de (huidige) beperkingen wordt EV vaak overwogen, ook bij aanschaf op 
korte termijn 
Bij aanschafplannen in 2019 en 2020 wordt Full EV door 33% van de bedrijven 
serieus overwogen. 29% overweegt serieus PHEV. Het zijn vooral de grotere fleets (> 
6 bedrijfswagens) die EV vaak in de keuze betrekken: 59% overweegt serieus EV, 47% 
overweegt serieus PHEV. De belangrijkste randvoorwaarden voor de keuze voor EV 
en PHEV zijn heel functioneel. In volgorde van belangrijkheid: voldoende actieradius, 
voldoende oplaadpunten, voldoende laadvermogen. Ruim daarna volgen prijs, TCO en 
aanbod van merken/modellen. Opvallend is dat de gewenste actieradius veel hoger ligt 
dan het gemiddelde aantal kilometers dat per dag wordt gereden. 

9. Fleetowners verwachten dat in 2025 een derde van hun fleet elektrisch zal zijn 
aangedreven
De elektrificatie bij bestelwagens komt langzamer op gang dan bij personenauto’s. Dat 
heeft vooral met het (gebrek aan) aanbod te maken. Maar ook met fiscale stimulansen. 
Op dit moment heeft nog maar een zeer beperkt deel van de fleets ervaring met 
elektrische voertuigen maar desondanks verwachten de respondenten dat in 2025 een 
derde van hun fleet zal bestaan uit volledig elektrisch aangedreven bestelauto’s. Dat is 
het gemiddelde van alle meningen van alle fleet-verantwoordelijken bij elkaar opgeteld. 
Grote fleets zijn het meest positief over de verwachte transitie naar elektrisch (volgens 
hen bestaat het wagenpark in 2025 voor circa 40% uit EV). Kleine fleets zijn wat minder 
positief over elektrisch, maar met een verwacht aandeel van 24% EV in 2025 lijken ook 
zij aan te geven dat de opkomst van EV vanzelfsprekend is. De prognose is nagenoeg 
onafhankelijk van de sector, maar wel sterk afhankelijk van het (nu al) moeten rijden 
in steden met een milieuzone. Verder valt op dat bedrijven die gevestigd zijn in de 
Randstad een licht positievere verwachting hebben met betrekking tot het aandeel 
elektrisch in 2025.

10. ADAS heeft toegevoegde waarde bij bestelwagens, vooral bij kilometervreters 
Bedrijven zien zeker toegevoegde waarde van ADAS voor het verhogen van de 
verkeersveiligheid. In volgorde van belangrijkheid worden de volgende systemen als 
zinvol aangegeven (top-5): cruise control, live navigatie, blind spot indication system, 
emergency brake en adaptive cruise control. De grote fleets hechten vooral waarde 
aan emergency brake en distance alert. De mate waarin ADAS als toegevoegde waarde 
wordt gezien voor een bestelauto is vrijwel recht evenredig met het gemiddeld aantal 
kilometers dat per dag wordt afgelegd.  

11. De toekomst staat in het teken van schoner rijden
Als de respondenten wordt gevraagd de grote veranderingen te benoemen die de 
komende 5 jaar op hun bedrijf afkomen en die serieuze invloed zullen hebben op de 
wijze waarop de mobiliteitsbehoefte is ingericht, is er één  verandering die er met kop 
en schouders bovenuit steekt: “Schoner rijden (= brandstof transitie, elektrificatie, 
CO2-reductie, emissievrij rijden)”!  Op de tweede plaats komt “Logistieke veranderingen 
als gevolg van veranderingen in het bedrijf (groei, locatie, markt, etc.)”. Veranderende 
wet- en regelgeving en afsluiten binnensteden volgen op respectievelijk plaats 3 en 4. 
Van dealers, importeurs en van de overheid wordt een belangrijke rol verwacht om het 
bedrijf te helpen omgaan met deze veranderingen.

Conclusies



Hoofdstuk 2
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Hoofdstuk 2.1
SAMENSTELLING FLEET
Een belangrijk onderdeel van de Monitor Lichte Bedrijfswagens is het keuzeproces. Om 
wensen en voorkeuren beter te kunnen plaatsen, is het van belang om eerst inzicht te 
hebben in de huidige fleet. Deze paragraaf geeft inzicht in de samenstelling van de fleet. 
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het aantal lichte bedrijfswagens, maar ook naar 
het aantal zitplaatsen, het type bedrijfswagen, wie het wagenpark beheert en welke 
merken in de fleet aanwezig zijn. 

Verder is de tevredenheid van merken gemeten en uitgedrukt in de NPS (Net Promoter 
Score, of aanbeveling). 

• De aanbevelingsscores bij bestelauto’s zijn relatief laag. Alleen Toyota en 
Volkswagen behalen een positieve NPS. 

• Hoe kleiner de fleet, hoe hoger de aanbeveling. Andersom geldt dus ook: hoe groter 
de fleet, hoe kritischer en hoe lager de aanbeveling. 

• Ontevredenheid wordt vooral veroorzaakt door technische problemen. De manier 
waarop deze problemen worden opgelost zijn sterk bepalend voor de mate van 
aanbeveling. Betrouwbaarheid, goede ervaringen en goede service zijn dan ook 
belangrijke redenen om een merk wél aan te bevelen
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Aantal lichte bedrijfswagens

Twee derde van de responderende bedrijven heeft minder dan 6 lichte 
bedrijfswagen in de vloot. 8% van de bedrijven heeft een grote vloot 
van meer dan 100 lichte bedrijfswagens.

44%

23%

11%
7% 7%

2% 2%
4%

1 voertuig 2 - 5
voertuigen

6 - 25
voertuigen

26 - 50
voertuigen

51 - 100 voertuigen 101 - 200 voertuigen 201 - 400 voertuigen Meer dan 400
voertuigen

Wat is bij benadering de omvang van het wagenpark lichte bedrijfswagens in uw bedrijf?
% bedrijven
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Kenmerken van bedrijven met 1 lichte bedrijfswagen
Kenmerken van bedrijven met 1 lichte bedrijfswagen

Kenmerken bedrijf

• 60% is zelfstandige (28% totaal) en 31% 
heeft 2-4 werknemers (23% totaal)

• Bouwnijverheid
bovengemiddeld

Kenmerken gebruik

• Meest voorkomende
activiteiten zijn vervoer
goederen en vervoer
servicematerieel
(marktconform); in verhouding vaak 
personen- / rolstoelvervoer

• Twee derde van de bedrijven geeft aan 
dat er gemiddeld genomen tot 100 km 
per dag wordt gereden met 1 wagen 
(56% totaal)

• Bedrijfswagens worden relatief vaak na 
5 jaar vervangen of men rijdt
minimaal 10 jaar met de wagens

• Meer dan gemiddeld worden wagens 
vervangen voor 150.000 km op teller 
staat

• Privé gebruik is vaker toegestaan (53% 
vs 37%)

• Minder met verduurzaming bezig

Keuzeproces

• Berijders zijn vaker 
volledig vrij in keuze
bedrijfswagen

• Aanschafprijs, uitgebreide 
standaarduitrusting, comfort, wegligging 
en uitstraling bovengemiddeld 
belangrijk bij keuze voor een merk

• Volledig elektrische en PHEV 
bedrijfswagens worden minder vaak 
overwogen

Kenmerken wagenpark

• Grootste groep maximaal 1 personenauto
naast de lichte bedrijfswagen (86% vs 51%)

• Slechts 8% heeft 1 of meerdere zware bedrijfswagens in het 
wagenpark (26% totale markt)

• Drie kwart van de bedrijven heeft fleet en het beheer daarvan 
in eigen handen (76% vs 69%); full operational lease komt 
nauwelijks voor (1% vs 16%)

• Toyota (27% van fleet), Volkswagen (31% van fleet) en Fiat 
(12% van fleet) oververtegenwoordigd

• Relatief veel small vans in fleet

• Bedrijfswagens met dubbele cabine vaker aanwezig

Verwachte ontwikkeling wagenpark

• Merendeel verwacht dat omvang fleet
gelijk blijft (77% vs 63%)

• Daarmee relatief grote groep die in 2019 en 2020 geen enkele 
lichte bedrijfswagen gaat aanschaffen

• Toyota vaker dan gemiddeld overwogen voor nieuwe wagens 

Er is specifiek gekeken naar kenmerken van bedrijven met 1 lichte bedrijfswagen in hun fleet, omdat deze bedrijven naar verwachting vaak zelfstandigen 
zijn. Inzet van bedrijfswagens en keuzeproces zijn waarschijnlijk afwijkend van bedrijven met een grotere fleet.  
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Aandeel binnen totale fleet

Aandeel 
personenauto's

45%

Aandeel lichte 
bedrijfswagens

45%

Aandeel zware 
bedrijfswagens

10%

Aandeel personenauto's, lichte en zware 
bedrijfswagens op het totale wagenpark

Gewogen naar omvang totale fleet

42%

31%

46%

100%

56%

57%

44%

2%

12%

10%

1 voertuig

2-5 voertuigen

6-50 voertuigen

Meer dan 50 voertuigen

To
ta

al
 a

an
ta

l v
oe

rt
ui

ge
n

Het aandeel personenauto's, lichte en zware 
bedrijfswagens op het totale wagenpark 

Gewogen naar omvang totale fleet

Aandeel personenauto's

Aandeel lichte bedrijfswagens

Aandeel zware bedrijfswagens

Naast lichte bedrijfswagens zijn vaak ook personenauto’s in de 
vloot aanwezig. Zware bedrijfswagens komen alleen bij grotere 
wagenparken voor (minimaal 6 voertuigen).
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Eigendom en beheer bedrijfswagens

69%

3%

18%

2%

16%

2%

47%

4%

7%

0%

54%

0%

Bedrijfswagens in eigendom – beheer in 
eigen handen

Bedrijfswagens in eigendom – beheer 
uitbesteed

Financial lease – beheer in eigen handen

Financial lease – beheer uitbesteed

Full operational lease (financiering en
beheer extern)

Ik weet het niet

Waar ligt het eigendom en beheer van het 
wagenpark lichte bedrijfswagens?

% Bedrijven % Fleet

Het percentage bedrijven met full operational lease is laag, toch is ruim 
de helft van alle bedrijfswagens via full operational lease gefinancierd. 
Omdat vooral bedrijven met een grote fleet hier gebruik van maken. Bij 
een kleine fleet is het eigendom en beheer vaak in eigen handen. 

76% 82%

54% 45%

17% 20%

27%

4%

1% 5%

39%

57%

1 lbw 2-5 lbw 6-50 lbw 51 of meer lbw

Aantal l ichte bedrijfswagens

Waar ligt het eigendom en beheer van het 
wagenpark lichte bedrijfswagens?

Gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

Ik weet het niet

Full operational lease
(financiering en beheer
extern)

Financial lease – beheer 
ui tbesteed

Financial lease – beheer 
in eigen handen

Bedri jfswagens in 
eigendom – beheer 
ui tbesteed
Bedri jfswagens in 
eigendom – beheer in 
eigen handen
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Verdeling fleet naar merk

Volkswagen is het meest gevoerde merk in bedrijven met zowel een kleine, middelgrote als een grote vloot. 
Hetelfde geldt voor Mercedes-Benz, maar in minder sterke mate. Toyota komt vooral voor bij bedrijven met 
een kleine vloot (<6 lbw), Renault juist bij een groter wagenpark (>5 lbw).   

22%

18%

15%

13%

10%

6%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

4%

Volkswagen

Renault

Opel

Ford

Mercedes-Benz

Peugeot

Citroën

Nissan

Fiat

Toyota

Iveco

MAN

Dacia

Mitsubishi

Isuzu

Dodge

Anders

Wat is de huidige verdeling van het wagenpark 
lichte bedrijfswagens naar merk? 

Gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens
31%

27%

12%

7%

5%

Volkswagen

Toyota

Fiat

Ford

Mercedes-Benz

Fleet = 
1 lichte bedrijfswagen

19%

15%

11%

10%

8%

Volkswagen

Toyota

Opel

Mercedes-Benz

Fiat

Fleet =
2-5 lichte bedrijfswagens

27%

13%

13%

10%

8%

Volkswagen

Renault

Peugeot

Mercedes-Benz

Ford

Fleet = 
6-50 lichte bedrijfswagens

21%

19%

17%

13%

10%

Volkswagen

Renault

Opel

Ford

Mercedes-Benz

Fleet = 
> 50 lichte bedrijfswagens

Gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagensGemiddeld 2,2 merken in fleet

Gemiddeld 1 
merk in fleet

Gemiddeld 2,1 
merken in fleet

Gemiddeld 3,6 
merken in fleet

Gemiddeld 4,3 
merken in fleet
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Uitleg Net Promoter Score
Uitleg Net Promoter Score

De Net Promoter ScoreSM (NPS®) is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag klanttevredenheid te meten. 

De NPS peilt bij de respondent in welke mate hij/zij in dit geval het merk voor lichte bedrijfswagens zou aanbevelen. Concreet wordt aan de respondent 
de volgende vraag gesteld: 
Hoe waarschijnlijk is het dat u een lichte bedrijfswagen van [MERK uit eigen fleet] zou aanbevelen aan een vriend of collega?

Hierop kan een antwoord worden gegeven op een 11-puntenschaal, van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk).

Berekening van de Net Promoter Score

Naargelang de score die wordt gegeven op de Net Promoter vraag onderscheidt men 3 categorieën van mensen:
1. Promoters: respondenten die een score van 9 of 10 hebben gegeven
2. Passief tevredenen: respondenten die een score van 7 of 8 hebben gegeven
3. Criticasters: respondenten die een score van 0 tot 6 hebben gegeven.

De Net Promoter Score wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promoters en Criticasters. De NPS zelf wordt niet uitgedrukt als een 
percentage, maar als een absoluut getal dat zich ergens tussen -100 en +100 bevindt. Als je bijvoorbeeld 25% promoters hebt, 55% passief tevredenen 
en 20% criticasters, dan bedraagt de NPS +5. Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Criticasters Passives Promoters

%
promoters

%
criticasters

NPS
score

= minus
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Net Promoter Score

38

6

-2

-6

-9

-11

-15

-16

-18

-34

-37

Toyota

Volkswagen

Mercedes-Benz

Iveco

Fiat

Peugeot

Ford

Renault

Opel

Nissan

Citroën

Hoe waarschijnlijk is het dat u een lichte 
bedrijfswagen van [MERK] zou aanbevelen aan 

een vriend of collega?
Net Promoter Score

44

19

-12

-8

11

-3

-39

-7

-22

-42

19

-8

4

-4

-39

-17

-2

-19

-15

-31

-34

Toyota

Volkswagen

Mercedes-Benz

Iveco

Fiat

Peugeot

Ford

Renault

Opel

Nissan *)

Citroën

Hoe waarschijnlijk is het dat u een lichte 
bedrijfswagen van [MERK] zou aanbevelen aan 

een vriend of collega?
Net Promoter Score

1-5 lbw 6 of meer lbw

De tevredenheid over de merken lichte bedrijfswagens is laag, alleen Toyota en Volkswagen weten een positieve 
Net Promoter Score te bemachtigen. Bedrijven met een kleine vloot zijn beduidend positiever over Toyota, 
Volkswagen, Fiat, en in mindere mate over Peugeot en Renault.
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Toelichting Net Promoter Score

Ontevredenheid wordt vooral veroorzaakt door technische problemen. De manier waarop deze problemen worden 
opgelost zijn ook sterk bepalend voor de mate van aanbevelen. Goede ervaringen, betrouwbaarheid en goede 
service zijn dan ook redenen om de bedrijfswagen wèl aan te bevelen. 

Promoters

• Betrouwbaar 
• Hele fijne wagen / zeer positieve ervaringen / erg tevreden
• Goede prijs-kwaliteit verhouding /betaalbaar / goede TCO
• Degelijk / goede kwaliteit / nooit problemen
• Goede dealer, klantvriendelijk / goede service
• Representatief
• Goede rij eigenschappen
• Beste keuze / beste van allemaal / beste merk
• Uitrusting / laadvermogen

“Het is voor mij een hele betrouwbare en duurzame keuze geweest. 
Geen tot minimale uitval door pech en dat is voor mij heel belangrijk. 
Kosten baten analyse daardoor uitermate gunstig.” 

“Een zeer fijne bedrijfsauto om mee te rijden, goed uitgerust en 
geprijsd.” 

“Uitstekende kwaliteit, weinig problemen mee gehad. De problemen zijn 
zo goed als mogelijk opgelost.” 

“Rijk uitgeruste, stille auto. Geen technische problemen.” 

“Goede prijs-kwaliteit verhouding. Goede hulp vanuit de importeur.” 

Toelichting Net Promoter Score

Criticasters

• Veel problemen / technische problemen / kwaliteit laat te 
wensen over / veel onderhoud / motor problemen

• Slechte service / problemen worden niet goed opgelost / geen 
goede aftersales

• Slechte ervaringen / voldoet niet aan de verwachting
• Duur

“De … momenteel in bezit voldoet niet. Veel problemen waarbij geen 
oplossing wordt aangedragen, dan wel een fatsoenlijke reparatie is 
uitgevoerd.”

“Nogal problemen met de … Trekt niet veel, een aanhanger. En het is het 
een na het ander.”

“Iets duurder voertuig, die niet qua kwaliteit boven de rest uitsteekt.”

“Geen specifieke voorkeur. De … is niet slecht, maar onderscheidt zich 
ook niet van andere bestelwagens.”

“Motor is goed en snel, lawaai in cabine te veel. Kleine tank.”

Ontevredenheid wordt vooral veroorzaakt door technische problemen. De manier waarop deze problemen worden opgelost zijn ook sterk bepalend voor 
de mate van aanbevelen. Goede ervaringen, betrouwbaarheid en goede service zijn dan ook redenen om de bedrijfswagen wèl aan te bevelen. i
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Verdeling wagenpark naar type auto

Ruim één derde van de totale fleet lichte bedrijfswagens bestaat uit city vans en ruim 
één derde uit small vans. Circa een kwart van de bedrijfs-wagens is een large van. Het 
percentage pick-ups is laag en komt vooral in kleine fleets voor. Bij 1 bedrijfswagen 
komt de small van vaak voor. 

City vans
37%

Small vans
38%

Large vans
23%

Pick-Ups
2%

Wat is de huidige verdeling van het wagenpark 
lichte bedrijfswagens naar segment?

Gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

30%

31%

35%

37%

55%

36%

36%

38%

10%

28%

26%

23%

5%

5%

3%

2%

1 lbw

2-5 lbw

6-50 lbw

51 of meer lbw
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Hoe is de verdeling van het wagenpark lichte 
bedrijfswagens naar segment?

Gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

City vans Small vans Large vans Pick-Ups
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Verdeling wagenpark naar aantal zitplaatsen

Enkele cabine
83%

Dubbele cabine
14%

Personenbus
3%

Hoe is de verdeling van het wagenpark lichte 
bedrijfswagens kijkend naar het aantal 

zitplaatsen?
Gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

68%

89%

74%

84%

31%

9%

21%

13%

1 lbw

2-5 lbw

6-50 lbw

51 of meer lbw
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Hoe is de verdeling van het wagenpark lichte 
bedrijfswagens kijkend naar het aantal 

zitplaatsen?
Gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

Enkele cabine Dubbele cabine Personenbus

Het merendeel van de lichte bedrijfswagens heeft een enkele cabine. 
Ongeveer 1 op de 7 lichte bedrijfswagens heeft een dubbele cabine. Dit komt 
vooral voor als de fleet uit 1 lichte bedrijfswagen bestaat of bij een fleet van 6 
tot 50 lichte bedrijfswagens. 
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Hoofdstuk 2.2
GEBRUIK FLEET
Deze paragraaf geeft inzicht in hoe lichte bedrijfswagens worden gebruikt. Hoeveel 
kilometer wordt er gemiddeld genomen per dag gereden? Wordt er al dan niet in steden 
met een milieuzone gereden? Is privé gebruik toegestaan? Wat is de belangrijkste 
activiteit waarvoor de bedrijfswagens worden gebruikt? En hoe wordt bepaald of de 
bedrijfswagens aan vervanging toe zijn? 

Belangrijke inzichten:
• Vervoer van servicematerieel, vervoer van goederen en vervoer van 

bouwmaterialen zijn veruit de meest genoemde activiteiten waarvoor lichte 
bedrijfswagens worden ingezet. 

• 4 op de 5 bedrijfswagens rijdt in steden zonder milieuzone en bijna drie kwart van 
de wagens rijdt (ook) in steden met een milieuzone. 

• Bijna de helft van de lichte bedrijfswagens rijdt 50 tot 100 kilometer per dag. 
Ongeveer een kwart van de bedrijfswagens rijdt meer dan 150 kilometer per dag. 

• Bij 37% van de bedrijven mogen medewerkers de bedrijfswagens ook privé 
gebruiken. 12% van de totale fleet wordt daadwerkelijk privé gebruikt. 

• Vervanging van lichte bedrijfswagens wordt zowel bepaald door het aantal jaren 
in gebruik als door het gereden kilometrage. 8 op de 10 bedrijfswagens wordt 
vervangen na 150.000- 250.000 km en/of na 5 tot 7 jaar gebruik.
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Bedrijfsactiviteit

Vervoer van servicematerieel (vooral indien een grote fleet), 
vervoer van goederen en vervoer van bouwmaterialen zijn veruit 
de meest genoemde activiteiten waarvoor lichte bedrijfswagens 
worden ingezet.  Respondenten die ‘anders’ invullen, noemen 
uiteenlopende activiteiten zoals vervoer van dieren en vervoer van 
spullen (van bloemen tot kisten en gereedschappen). 

42%

39%

22%

11%

4%

3%

2%

2%

15%

Vervoer servicematerieel

Vervoer goederen

Vervoer bouwmaterialen

Personen- / rolstoelvervoer

Post- en pakketbezorging

Geconditioneerd transport

Hulp / assistentieverlening

Verhuur van bedrijfswagens

Anders

Voor welke activiteit(en) worden de lichte 
bedrijfswagens in uw onderneming gebruikt?

% bedrijven

31%

35%

23%

14%

5%

2%

3%

0%

21%

38%

54%

17%

6%

2%

4%

4%

1%

10%

48%

45%

25%

11%

7%

2%

0%

2%

8%

68%

24%

24%

8%

3%

5%

0%

8%

13%

Vervoer servicematerieel

Vervoer goederen

Vervoer bouwmaterialen

Personen- / rolstoelvervoer

Post- en pakketbezorging

Geconditioneerd transport

Hulp / assistentieverlening

Verhuur van bedrijfswagens

Anders

Voor welke activiteit(en) worden de lichte 
bedrijfswagens in uw onderneming gebruikt?

% bedrijven

1 lbw 2-5 lbw 6-50 lbw 51 of meer lbw
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Voor wie gebruikt?

De meeste bedrijven zetten de lichte bedrijfswagens in voor eigen gebruik. Indien 
de bedrijfswagens in opdracht van andere bedrijven worden ingezet, dan komt dit 
vooral voor bij een fleet van 2 tot 5 lichte bedrijfswagens of bij een grote fleet van 
meer dan 50 bedrijfswagens. 

Eigen gebruik
85%

In opdracht van 
andere bedrijven

14%

Anders
1%

Worden de lichte bedrijfswagens ingezet voor 
eigen gebruik of in opdracht van andere 

bedrijven?
% bedrijven

95%

82%

99%

76%

11%

21%

3%

26%

1 lbw

2-5 lbw

6-50 lbw

51 of meer lbw
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Worden de lichte bedrijfswagens ingezet voor
eigen gebruik of in opdracht van andere

bedrijven?
% bedrijven

Eigen gebruik In opdracht van andere bedrijven Anders
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Waar gebruikt?

4 op de 5 bedrijfswagens rijden in steden zonder milieuzone en bijna drie 
kwart van de wagens rijdt (ook) in steden met een milieuzone. Vooral 
bedrijfswagens uit een grote fleet komen in steden. 

71%

80%

Steden met een milieuzone Steden zonder een milieuzone

In wat voor gebieden wordt er met de lichte 
bedrijfswagens gereden?

Gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

46%

64%

57%

66%

37%

62%

75%

82%

Steden met een milieuzone Steden zonder een milieuzone

In wat voor gebieden wordt er met de lichte 
bedrijfswagens gereden?

Gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

1 lbw 2-5 lbw 6-50 lbw 51 of meer lbw
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Kilometrage

Bijna de helft van de lichte bedrijfswagens rijdt gemiddeld genomen 50 tot 100 kilometer per dag. Ongeveer een kwart van de bedrijfswagens 
rijdt meer dan 150 kilometer per dag (per bedrijfswagen). De meeste kilometers per dag worden gereden indien de bedrijfswagens voor het 
vervoer van goederen worden ingezet. Bij vervoer van bouwmaterialen is het gemiddelde aantal kilometers per dag het laagst. 

5%

45%

26%

10%
6% 6%

2%

Minder dan 50 km 50 -< 100 km 100 -< 150 km 150 -< 200 km 200 -< 250 km 250 km of meer Weet niet

Hoeveel kilometer wordt er gemiddeld genomen per (werk)dag gereden met 1 lichte bedrijfswagen? 
Het gaat om een benadering.

Gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

Gemiddeld 
# km p/ dag

Vervoer goederen 146

Vervoer servicematerieel 112

Personen- / rolstoelvervoer 81

Vervoer bouwmaterialen 78
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Privé gebruik

Bij 37% van de bedrijven mogen medewerkers de bedrijfswagens ook privé gebruiken. Uitgedrukt in percentage van de totale fleet 
bedrijfswagens in Nederland ligt dit getal ook op ruim één derde (38%). 12% van de totale fleet wordt daadwerkelijk privé gebruikt. In dat geval 
is meestal sprake van bijtelling. Indien privé gebruik niet is toegestaan wordt een sluitende km administratie gevoerd of is er een verklaring 
uitsluitend zakelijk gebruik. 

Privé gebruik

Mogen medewerkers de lichte bedrijfswagens ook privé gebruiken?
Ja, alle 

medewerkers
Ja, bepaalde groepen 

medewerkers Nee

50%

21%

18%

14%

Bijtelling van toepassing

Sluitende
kilometeradministratie

Afwisselend gebruik, privé
gebruik afgekocht

Weet niet

Alle medewerkers

63%

38%

30%

17%

Bijtelling van toepassing

Sluitende
kilometeradministratie

Verklaring uitsluitend zakelijk
gebruik

Afwisselend gebruik, privé
gebruik afgekocht

Bepaalde groepen medewerkers

46%

46%

31%

21%

Verklaring uitsluitend zakelijk
gebruik

Sluitende
kilometeradministratie

Schriftelijk verbod om privé te
rijden

Kan buiten werktijden niet
worden gebruikt

Privé gebruik niet toegestaan

Hoeveel procent van de lichte bedrijfswagens worden ook privé gebruikt?

22% 15% 63%

9% 3%

Welke afspraken zijn er gemaakt met betrekking tot de bijtelling?
% bedrijven

18% 20% 62%

Bij 37% van de bedrijven mogen medewerkers de bedrijfswagens ook privé gebruiken. Uitgedrukt in percentage van de totale fleet bedrijfswagens in 
Nederland ligt dit getal ook op ruim één derde (38%). 12% van de totale fleet wordt daadwerkelijk privé gebruikt. In dat geval is meestal sprake van 
bijtelling. Indien privé gebruik niet is toegestaan wordt een sluitende km administratie gevoerd of is er een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik. 

% bedrijven

% fleet
(gewogen naar omvang fleet)

% fleet
(gewogen naar omvang fleet)

i

Opmaak pijl in Indesign mooier/beter
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Levensduur / Vervanging

10%

41% 40%

9%

Minder dan
150.000 km

150.000 tot
200.000 km

200.000 tot
250.000 km

250.000 km
of meer

Hoeveel kilometer wordt er gemiddeld 
genomen met de lichte bedrijfswagens 

gereden, voordat ze aan vervanging toe zijn?
Gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

9%

45%

37%

4% 4%

Minder dan 5 jaar 5 jaar 6-7 jaar 8-9 jaar 10 jaar of langer

Hoeveel jaar worden de lichte bedrijfswagens 
gemiddeld genomen gebruikt, voordat ze aan 

vervanging toe zijn?
Gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

64%

74%

26%

Obv gereden kilometrage

Obv aantal jaren in gebruik

Anders

Hoe wordt bepaald of lichte bedrijfswagens aan vervanging toe zijn?
Gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

Vervanging van lichte bedrijfswagens wordt zowel 
bepaald door het aantal jaren in gebruik als door 
het gereden kilometrage. Andere redenen voor 
vervanging zijn te hoge onderhoudskosten, te 
slechte staat, total loss, financiële redenen of 
als wagen niet meer representatief is. 8 op de 
10 bedrijfswagens wordt vervangen na 150.000-
250.000 km en/of na 5 tot 7 jaar gebruik. 
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Berijders Levensduur / Vervanging

Hoe groter de fleet, hoe vaker wordt vervangen op basis van aantal jaren in gebruik. Hetzelfde geldt voor 
bedrijven waarbij maatwerk heel belangrijk is. Indien ombouw heel belangrijk is wordt er door relatief veel 
bedrijven minimaal 10 jaar met de bedrijfswagens gereden.

36%

46%

41%

67%

56%

68%

80%

73%

30%

16%

27%

26%

1 lbw

2-5 lbw

6-50 lbw

51 of meer lbw
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Hoe wordt bepaald of lichte bedrijfswagens 
aan vervanging toe zijn?

Gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

Obv gereden kilometrage Obv aantal jaren in gebruik Anders

44%

48%

42%

43%

35%

54%

71%

84%

35%

29%

21%

18%

Niet belangrijk

Beetje belangrijk

Belangrijk

Heel erg belangrijk
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Hoe wordt bepaald of lichte bedrijfswagens 
aan vervanging toe zijn?

% bedrijven naar belang maatwerk

Obv gereden kilometrage Obv aantal jaren in gebruik Anders

Bedrijven die maatwerk heel erg belangrijk 
vinden: gemiddeld genomen worden de meeste 
bedrijfswagens na 5 tot 9 jaar vervangen. Als 
ombouw heel belangrijk is, worden relatief veel 
bedrijfswagens na 10 jaar of nog later 
vervangen (12% vs 2% voor rest). 

Bedrijven met een groot wagenpark 
lichte bedrijfswagens (meer dan 50) 
die vervangen op basis van gereden 
kilometrage, vervangen meestal bij 
een kilometerstand tussen 150.000 
en 250.000 km.
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Hoofdstuk 2.3
ONTWIKKELING FLEET
Nu duidelijk is hoe het wagenpark lichte bedrijfswagens er uit ziet en waarvoor de 
wagens worden ingezet, is er ruimte om naar de toekomst te kijken. Respondenten 
zijn gevraagd om aan te geven of ze verwachten dat het aantal lichte bedrijfswagens 
in hun eigen fleet zal toenemen of juist zal afnemen. Ook is gevraagd naar de concrete 
aanschafintentie voor 2019 en 2020. 

• Hoe groter de huidige fleet, hoe positiever men is over de toekomst als het gaat om 
de verwachte uitbreiding van het aantal bestelauto’s. De reden daarvoor is in vrijwel 
alle gevallen groei van de bedrijfsactiviteiten. 

• Bedrijven die groei verwachten, blijven vaker dan gemiddeld vertrouwen op diesel. 
Zij hebben minder positieve verwachtingen over alternatieve aandrijfsoorten.

• De concrete aanschafintentie voor kalenderjaar 2020 is hoger dan voor kalenderjaar 
2019 (geldt zowel voor kleine als grote fleets). 
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Verwachte ontwikkeling fleet

Het merendeel van de bedrijven verwacht dat het aantal lichte bedrijfswagens de komende 5 jaar 
gelijk zal blijven (64%). Een kwart verwacht een toename. Hoe groter de vloot, hoe groter het 
percentage bedrijven dat een toename verwacht. Dit loopt op van 12% bij 1 bedrijfswagen naar 45% 
bij een vloot van minimaal 51 lichte bedrijfswagens.

Aanta l bedrijfswagens 
za l  a fnemen

7%

Aanta l 
bedri jfswagens 
za l  gelijk blijven

64%

Aanta l 
bedri jfswagens 
za l  toenemen

26%

Weet niet
3%

Wat is uw verwachting over de ontwikkeling 
van het aantal lichte bedrijfswagens binnen uw 

onderneming voor de komende 5 jaar?
% bedrijven

6%

7%

10%

8%

77%

62%

49%

45%

12%

29%

42%

45%

1 lbw

2-5 lbw

6-50 lbw

51 of meer lbw
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Wat is uw verwachting over de ontwikkeling 
van het aantal lichte bedrijfswagens binnen uw 

onderneming voor de komende 5 jaar?
% bedrijven

Aantal bedrijfswagens zal afnemen Aantal bedrijfswagens zal gelijk blijven

Aantal bedrijfswagens zal toenemen Weet niet
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Verwachte ontwikkeling fleet

Ontwikkelingen binnen het bedrijf (groei, krimp, beëindiging, groter werkgebied) spelen een centrale rol voor de ontwikkeling van de 
vloot in de toekomst.  

… afnemen (7%)

(alle antwoorden slechts door enkele personen genoemd)

■ Minder personeel

■ Efficiëntere inzet

■ Einde bedrijfsactiviteiten

■ Uitbesteding werkzaamheden

... toenemen (26%)

(groei door circa twee derde genoemd, overige opmerkingen slechts door 
enkele personen genoemd)

■ Groei bedrijf / meer personeel

■ Meer kleinere, duurzamere voertuigen

■ Meer werken op locaties / groter werkgebied

■ Meer vraag naar dienst

Kunt u toelichten waarom u verwacht dat het aantal lichte bedrijfswagens zal …?
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Concrete aanschafintentie naar omvang fleet (1 van 2)

Hoeveel lichte bedrijfswagens verwacht u in het kalenderjaar 2019 aan te schaffen / te leasen? En in kalenderjaar 2020?

• De concrete aanschafintentie voor 2020 is hoger dan de aanschafintentie voor kalenderjaar 2019 voor bedrijven met een kleine fleet. 
• Bedrijven die verwachten dat de fleet gelijk blijft komende 5 jaar: in 2020 verwachten meer bedrijven vervangingsplannen uit te voeren (t.o.v. 2019).

Verwachte ontwikkeling aantal lbw komende 5 jaar *)

Verwachte ontwikkeling aantal lbw komende 5 jaar *)

Verwachte ontwikkeling aantal lbw komende 5 jaar *)

Verwachte ontwikkeling aantal lbw komende 5 jaar *)

*) De groep die een afname verwacht is te klein om verder uit te diepen

85%

15%
0% 0% 0% 0%

69%

31%

0% 0% 0% 0%

0 1-9 10-49 50-99 100-499 500 of meer

Fleet = 1 lichte bedrijfswagen / kalenderjaar 2019
% bedrijven

Gelijk blijven Toenemen 85%

15%
0% 0% 0% 0%

35%

58%

0%
6%

0% 0%

0 1-9 10-49 50-99 100-499 500 of meer

Fleet = 2-5 lichte bedrijfswagens / kalenderjaar 2019
% bedrijven

Gelijk blijven Toenemen

69%

31%

0% 0% 0% 0%

53% 47%

0% 0% 0% 0%

0 1-9 10-49 50-99 100-499 500 of meer

Fleet = 1 lichte bedrijfswagen / kalenderjaar 2020
% bedrijven

Gelijk blijven Toenemen

39%

58%

0% 0% 3% 0%
10%

83%

6%
0% 0% 0%

0 1-9 10-49 50-99 100-499 500 of meer

Fleet = 2-5 lichte bedrijfswagens / kalenderjaar 2020
% bedrijven

Gelijk blijven Toenemen
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Concrete aanschafintentie naar omvang fleet (2 van 2)

• Ook voor bedrijven met een grotere vloot ligt de concrete aanschafintentie voor 2020 hoger dan voor kalenderjaar 2019. 
• Het percentage bedrijven dat geen enkele nieuwe bedrijfswagen verwacht aan te schaffen is laag; de meeste bedrijven hebben minimaal te maken met 

vervangingsaanschaf. 

Hoeveel lichte bedrijfswagens verwacht u in het kalenderjaar 2019 aan te schaffen / te leasen? En in kalenderjaar 2020?

Verwachte ontwikkeling aantal lbw komende 5 jaar *) Verwachte ontwikkeling aantal lbw komende 5 jaar *)

Verwachte ontwikkeling aantal lbw komende 5 jaar *)Verwachte ontwikkeling aantal lbw komende 5 jaar *)

*) De groep die een afname verwacht is te klein om verder uit te diepen

24%

59%

17%

0% 0% 0%
13%

56%

30%

0% 0% 0%

0 1-9 10-49 50-99 100-499 500 of meer

Fleet = 6-50 lichte bedrijfswagens / kalenderjaar 2019
% bedrijven

Gelijk blijven Toenemen

6% 6%

59%

18% 12%
0%0%

12%

47%

0%

24% 18%

0 1-9 10-49 50-99 100-499 500 of meer

Fleet = 51+ lichte bedrijfswagens / kalenderjaar 2019
% bedrijven

Gelijk blijven Toenemen

12%

66%

22%

0% 0% 0%6%

71%

23%

0% 0% 0%

0 1-9 10-49 50-99 100-499 500 of meer

Fleet = 6-50 lichte bedrijfswagens / kalenderjaar 2020
% bedrijven

Gelijk blijven Toenemen

0%

18%

47%

18% 18%

0%0%
12%

41%

0%
12%

35%

0 1-9 10-49 50-99 100-499 500 of meer

Fleet = 51+ lichte bedrijfswagens / kalenderjaar 2020
% bedrijven

Gelijk blijven Toenemen
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Kenmerken van bedrijven die groei wagenpark verwachtenKenmerken van bedrijven die groei wagenpark verwachten

Kenmerken bedrijf

• 72% heeft minimaal 5
werknemers (49% totaal) 

• Handel, specialistische
zakelijke diensten, en vervoer en opslag 
bovengemiddeld

Kenmerken gebruik

• Bedrijfswagens relatief vaak
ingezet voor vervoer goederen;
vervoer servicematerieel
is ook belangrijke activiteit 

• Bedrijfswagens vaker ingezet in opdracht van 
andere bedrijven

• Privé gebruik vooral voor bepaalde groepen 
medewerkers

• Per dag worden per bedrijfswagen meer 
kilometers gereden dan het marktgemiddelde 
(59% rijdt >=100 km per dag vs 42% markt)

• Rijden vaker in steden met milieuzone

• Vervanging relatief vaak op basis van gereden 
kilometrage (60% vs 43%)

• 43% vervangt bedrijfswagens niet voordat teller 
op 225.000 km staat (30% totaal)

• Bedrijfswagens relatief vaak binnen 5 jaar 
vervangen (62% vs 53%)

• Minder met verduurzaming bezig

Keuzeproces

• Berijders hebben minder vaak invloed op de 
keuze van de bedrijfswagen

• Kosten/TCO, leasebedrag en laadvermogen 
zijn bovengemiddeld belangrijk bij keuze 
voor een merk

• Maatwerk relatief vaak belangrijk

• In verhouding twijfelen veel bedrijven over 
de aanschaf van volledig elektrisch
en/of plug-in-hybride
in 2019/2020 

Kenmerken wagenpark

• Zowel fleet van 6-50 lichte
bedrijfswagens als een grote 
fleet (> 400 lbw) meer dan 
gemiddeld aanwezig

• Daarnaast ook relatief vaak meerdere zware 
bedrijfswagens in het wagenpark

• De bedrijfswagens zijn relatief vaak extern 
gefinancierd, ofwel beheer in eigen handen (33% 
vs 18% markt) ofwel middels full operational
lease (27% vs 16% markt)

• Iets vaker Ford (14%), Mercedes-Benz (15%), 
Opel (17%) en Renault (22%) in fleet

• Ford, Iveco, MAN, Mercedes-Benz en Renault 
vaker overwogen voor nieuwe bedrijfswagens

• Iets vaker city vans in fleet

• Bedrijfswagens met enkele cabine en 
personenbus komen iets vaker voor

• Meer dan gemiddeld wordt diesel als brandstof 
gebruikt; Ondanks een verwachte halvering van 
het aandeel diesel in 2025, is dit nog steeds hoger 
dan de gemiddelde marktverwachting
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Hoofdstuk 2.4
KEUZEPROCES
In deze paragraaf komt aan de orde in hoeverre berijders en opdrachtgevers invloed 
hebben op de keuze van lichte bedrijfswagens. 

Om een beter beeld te krijgen van de marktpositie van de diverse merken zijn naast 
overweging en voorkeur ook de keuzecriteria in kaart gebracht. Er is niet alleen gekeken 
naar keuzecriteria die belangrijk zijn bij de keuze van een bedrijfswagen (waar moet een 
bedrijfswagen aan voldoen?), maar ook naar de keuzecriteria die doorslaggevend zijn 
voor de keuze van een specifiek merk. 

• Bij de keuze voor een bedrijfswagen zijn in volgorde van belangrijkheid de volgende 
onderwerpen bepalend: betrouwbaarheid/kwaliteit, verkeersveiligheid, wegligging/ 
rijgedrag, service van de lokale dealer en comfort. 

• Er zijn grote verschillen tussen kleine en grote fleets. Kosten/TCO is eigenlijk alleen 
voor fleets vanaf 6 bestelauto’s een belangrijk keuzecriterium.

• Volkswagen en Mercedes-Benz worden het vaakst overwogen en hebben ook een 
hoge voorkeur. Ford scoort met de PHEV en dan vooral bij grote fleets.

• Het verkrijgen van een voorkeurspositie is sterk afhankelijk van het aanwezig zijn 
van een merk in de fleet: het lijkt erop dat positie krijgen in een fleet vrijwel alleen 
mogelijk is indien de fleet zelf ervaring heeft kunnen opdoen met het merk.
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Invloed berijders

Bij de helft van de bedrijven hebben berijders in enige mate invloed op de keuze 
voor de lichte bedrijfswagen. Dat berijders volledig vrij zijn in hun keuze zien we 
nagenoeg alleen bij bedrijven met 1 lichte bedrijfswagen. Onder de categorie 
‘Anders’ worden vooral genoemd dat de berijder zelf eigenaar is en dus beslisser, en 
dat berijders en/of afdelingen wensen kenbaar kunnen maken.
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10%

Ja , maar 
beri jders hebben 
s lechts beperkte 
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Ja, berijders zijn volledig vrij (binnen bepaalde richtlijnen)
Ja, maar berijders hebben slechts beperkte invloed
Nee, berijders hebben geen enkele invloed
Anders
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Manier waarop berijders invloed hebben op keuze bedrijfswagen

Beschrijft u hieronder a.u.b. de wijze waarop berijders 
invloed hebben op de keuze van de lichte bedrijfswagen.

Volledig vrij om te kiezen
■ Berijder is ook eigenaar / financieel verantwoordelijk, dus 

kiest zelf
■ Berijder kiest volledig zelf
■ Vrije keuze in merk en model, uitrusting en inrichting, comfort, 

rijgedrag, gebruiksgemak, ruimte, … 

Beperkte invloed op de keuze
Globaal genomen hebben berijders met beperkte invloed te maken 
met 1 van de volgende 2 mogelijkheden:
■ (ongeveer twee derde van de antwoorden) Merk/model 

worden door bedrijf bepaald, de berijder heeft keuzevrijheid 
wat betreft opties, uitrusting, zitpositie, inrichting, etc.

■ (ongeveer een derde van de antwoorden) Berijders mogen hun 
wensen en eisen kenbaar maken, maar het bedrijf beslist 
uiteindelijk.
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Kenmerken van bedrijven waar berijders volledige keuzevrijheid hebbenKenmerken van bedrijven waar berijders volledige keuzevrijheid 
hebben

Kenmerken bedrijf

• Bedrijf heeft relatief vaak 2-4 
werknemers (88% vs 23% totaal)

• Landbouw en horeca
bovengemiddeld aanwezig

• Vaker gevestigd in 
Oost Nederland

Kenmerken gebruik

• Vervoer goederen meest
gebruikte activiteit en
bovengemiddeld; 
bedrijfswagens ook 
relatief vaak ingezet voor personen- / 
rolstoelvervoer

• Bedrijfswagens alleen voor eigen 
gebruik

• Rijden minder vaak in steden

• 46% geeft aan dat er gemiddeld 
genomen 50 tot 100 km per dag wordt 
gereden met 1 wagen (31% totaal)

• Bedrijfswagens worden relatief vaak na 
4 jaar vervangen (30% vs 11% totaal)

• Meer dan gemiddeld worden wagens 
vervangen bij een kilometerstand 
tussen 75.000 en 125.000

• Privé gebruik is vaker toegestaan (79% 
vs 37%)

• Minder met verduurzaming bezig

Keuzeproces

• Aanschafprijs, comfort,
wegligging en uitstraling 
bovengemiddeld
belangrijk bij keuze
voor een merk

• Ombouw relatief belangrijk

• Volledig elektrische bedrijfswagens 
worden minder vaak overwogen; 
overweging van aanschaf PHEV is 
marktconform

Kenmerken wagenpark

• Merendeel heeft 1 lichte bedrijfswagen (79%
vs 44% totaal) en geen zware bedrijfswagens

• De bedrijfswagens zijn vaak eigendom van de onderneming en 
beheer is in eigen handen (met 71% is dat marktconform)

• Citroën (64%), Fiat (5%) en Toyota (14%) zijn bovengemiddeld 
aanwezig in het wagenpark. 

• Relatief veel small vans in fleet (68% vs 45% markt)

• Bedrijfswagens met dubbele cabine oververtegenwoordigd

• Hybride / PHEV vaker aanwezig in huidige fleet; verwachting 
2025 is bovengemiddeld voor hybride/PHEV en full EV 
waterstof

Verwachte ontwikkeling wagenpark

• Merendeel verwacht dat omvang fleet
gelijk blijft (79% vs 63%)

• Daarmee relatief grote groep die in 2019 en 2020 geen enkele 
lichte bedrijfswagen gaat aanschaffen

• Citroën, Fiat, Mercedes-Benz, Nissan Peugeot en Toyota vaker 
dan gemiddeld overwogen voor nieuwe bedrijfswagens
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Keuzecriteria t.a.v. bedrijfswagen algemeen

Betrouwbaarheid is duidelijk het allerbelangrijkste keuzecriterium voor een lichte bedrijfswagen (waar bedrijfswagen algemeen aan 
moet voldoen, dus niet keuze voor merk). De top-5 wordt aangevuld met veiligheid, wegligging, service van de dealer en comfort. 
Daarna pas komen prijsaspecten naar voren. Het leasebedrag, het aantal zitplaatsen en telematica-oplossingen zijn gemiddeld 
genomen minder belangrijk bij de keuze voor lichte bedrijfswagens. 
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In hoeverre spelen de volgende onderwerpen een rol bij de keuze van lichte bedrijfswagens binnen uw 
onderneming?
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Keuzecriteria t.a.v. bedrijfswagen algemeen: omvang fleet

Betrouwbaarheid is het belangrijkste keuzecriterium voor alle bedrijven, onafhankelijk van de omvang van de fleet. Waar comfort en 
aanschafprijs voor de kleinere fleets belangrijk is, valt dit aspect buiten de top-6 voor grotere fleets. Voor grotere fleets speelt TCO en 
CO2-uitstoot juist een belangrijkere rol. Wanneer opdrachtgevers invloed hebben op de keuze van bedrijfswagens krijgen het leasebedrag 
en representativiteit een groter belang.

In hoeverre spelen de volgende onderwerpen een rol bij de keuze van lichte bedrijfswagens binnen uw onderneming?
% (zeer) belangrijk
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Keuzecriteria t.a.v. bedrijfswagen algemeen: eigendom

Voor bedrijven die de lichte bedrijfswagens extern 
hebben gefinancierd is leasebedrag een belangrijk 
keuzecriterium. Bij full operational lease spelen 
wegligging, service van de lokale dealer, uitstraling 
van het merk en uitgebreide standaarduitrusting 
een duidelijk minder belangrijke rol bij de keuze 
voor nieuwe bedrijfswagens.
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% (zeer) belangrijk
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Overwegen + voorkeur

Volkswagen heeft veruit de beste positie als het gaat om overwegen en 
voorkeur bij aanschaf van nieuwe bedrijfswagens op korte termijn. Ook Toyota, 
Mercedes-Benz en Ford worden door circa drie op de tien bedrijven serieus 
overwogen. Daarna lopen de percentages snel terug. Onder de categorie 
‘Anders’ noemen respondenten de overweging om elektrisch te gaan, 
afhankelijk van wat uit de aanbesteding komt of alleen TCO van belang. 
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zou mogen kiezen, welke merken zou u dan 

serieus overwegen? En welke van deze merken 
heeft dan uw voorkeur?

% bedrijven

Serieus overwegen

Voorkeur



44

Overwegen + voorkeur

Voorkeur voor een specifiek merk loopt nagenoeg lineair aan de mate waarin een merk serieus wordt overwogen. De grootste 
uitdaging voor importeurs is dus om in de evoked set terecht te komen. Wanneer een merk eenmaal overwogen wordt is de stap 
naar voorkeur een stuk kleiner. Uit andere cijfers blijkt dat de voorkeurspositie sterk afhankelijk is van de aanwezigheid van het 
merk in de fleet (‘onbekend maakt onbemind’). 
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Overwegen + voorkeur: omvang wagenpark

Bij bedrijven met een kleinere fleet (max 5 bedrijfswagens) hebben Volkswagen, Toyota en Mercedes-Benz een voorkeurspositie. Bedrijven met een grotere fleet 
nemen in het algemeen meer merken mee bij hun keuze. Bij 6-50 bedrijfswagens staan Renault en Peugeot in de top-5. Bij grote fleets (51+ bedrijfswagens) geniet 
Ford de grootste voorkeur. Ook Renault en Opel stijgen op de ranglijst. Toyota moet plaats maken. In aanvulling hierop: grote fleets overwegen veel vaker een volledig 
elektrische of hybride bedrijfswagen bij aanschaf in 2019/2020 (40-60% vs 15-25% kleine fleet).

Als u MORGEN nieuwe lichte bedrijfswagens zou mogen kiezen, welke merken zou u dan serieus overwegen? En welke van deze 
merken heeft dan uw voorkeur?
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Keuzecriteria t.a.v. merk

Naast keuzecriteria voor een bedrijfswagen algemeen is 
ook gevraagd welke keuzecriteria het allerbelangrijkst zijn 
voor de keuze van het merk van voorkeur. Ook hier wordt 
betrouwbaarheid als belangrijkste aspect aangemerkt. 
Bij de keuze voor het merk komen prijs aspecten nu 
wel in de top-3 voor. Veiligheid is in deze fase niet meer 
relevant (stond op plek 2 bij de algemene keuzecriteria). 
Alle merken bieden veilige bedrijfswagens.
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Keuzecriteria t.a.v. merk: naar omvang fleet bedrijfswagens

Voor bedrijven met fleets tot 50 lichte bedrijfswagens is betrouwbaarheid het belangrijkst bij de keuze van een merk. Voor 
grote fleets zijn dit kosten (TCO). Veel minder genoemd, maar ook belangrijk voor grote fleets zijn leasebedrag en CO2-uitstoot. 
Aanschafprijs, comfort, uitgebreide standaarduitrusting en representativiteit zijn belangrijker voor kleine fleets.
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Invloed opdrachtgevers

Als opdrachtgevers invloed hebben op 
de keuze van lichte bedrijfswagens, 
dan geldt dit vooral voor de brandstof/
aandrijfsoort en de inrichting/
opbouw. Respondenten konden ook 
nog andere invloedsfactoren noemen. 
Daarbij werden duurzaamheid, 
representativiteit en allerlei 
uiteenlopende functionele zaken 
(laadvermogen, configuratie onderstel, 
…) genoemd. 
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Invloed opdrachtgevers: omvang wagenpark
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In welke mate wordt de keuze van lichte bedrijfswagens beïnvloed door opdrachtgevers? 
Hebben opdrachtgevers invloed op de keuze van ...
% bedrijven met een sterke invloed (4-5)

Invloed van 
opdrachtgevers is 
beduidend groter bij 
bedrijven met een 
grotere fleet (minimaal 
6 lichte bedrijfswagens). 
Dit geldt voor alle 
kenmerken waar 
opdrachtgevers invloed 
op kunnen uitoefenen.
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Kenmerken van bedrijven waar opdrachtgevers veel invloed hebben op de keuze van bedrijfswagensKenmerken van bedrijven waar opdrachtgevers veel invloed 
hebben op de keuze van bedrijfswagens

Kenmerken bedrijf

• 50% van de bedrijven heeft 50 of meer 
werknemers (31% totaal)

• Vaker actief in sector landbouw
en bij gemeente/overheid

Kenmerken gebruik

• Meest voorkomende
activiteiten zijn vervoer
goederen (meer dan
gemiddeld) en vervoer
servicematerieel (marktconform); in 
verhouding vaak personen- / 
rolstoelvervoer

• Wagens vaker ingezet in opdracht van 
andere bedrijven

• 61% geeft aan dat er gemiddeld genomen 
50 tot 150 km per dag wordt gereden met 
1 wagen (51% totaal)

• Vervanging van de bedrijfswagens wordt 
vooral bepaald op basis van aantal jaren 
gebruik; bijna 4 op de 10 bedrijven 
vervangt na 6 tot 9 jaar gebruik 
(markttotaal 31%)

• Meer dan gemiddeld worden wagens 
vervangen als er 200.000 tot 250.000 km 
op de teller staat

• Privé gebruik is marktconform

• Vaker bezig met verduurzaming

Keuzeproces

• Berijders hebben vaker beperkte
invloed op keuze bedrijfswagen

• Van maatwerk vooral ombouw
en telematica belangrijk

• Service van lokale dealer, kosten/TCO, 
leasebedrag, CO2 uitstoot en zijn 
bovengemiddeld belangrijk bij keuze voor een 
merk

• Opdrachtgevers hebben vooral invloed op 
brandstof/aandrijfsoort en inrichting/opbouw

• Volledig elektrische en PHEV bedrijfswagens 
worden vaker dan gemiddeld overwogen

Kenmerken wagenpark

• De helft heeft 6 of meer lichte
bedrijfswagens in fleet (totaal 33%)

• Daarnaast zijn er vaker 1 tot 5 zware bedrijfswagens 
in de fleet aanwezig

• Full operational lease komt relatief vaak voor (28% vs
16% marktgemiddelde)

• Renault (24% van fleet) en Volkswagen (26% van 
fleert) oververtegenwoordigd

• Relatief veel city vans en large vans in fleet

• Wagens met enkele cabine iets meer aanwezig

Verwachte ontwikkeling wagenpark

• Er wordt vaker dan gemiddeld een
toename van lichte bedrijfswagens
verwacht (32% vs markt 26%)

• Concrete aanschafintentie voor 2019 en 2020 hoger 
dan gemiddeld 

• Fiat, Nissan, Peugeot en Renault vaker dan 
gemiddeld overwogen voor nieuwe bedrijfswagens
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Hoofdstuk 2.5
MAATWERK
De paragraaf over maatwerk geeft inzicht in het belang van diverse 
maatwerkmogelijkheden zoals ombouw, inrichting en bestickering. Daarnaast is gevraagd 
wie de coördinatie voor maatwerk op zich neemt. 

• Inrichting van de wagen blijkt het belangrijkste maatwerk element voor lichte 
bedrijfswagens te zijn. Voor ongeveer de helft van de bedrijven is ombouw, 
kleurkeuze en bestickering ook van belang. Een telematica-oplossing is voor slechts 
een kwart van de bedrijven belangrijk.

• Hoe groter de fleet lichte bedrijfswagens hoe meer belang wordt gehecht aan de 
bestickering van de wagens en aan een telematica-oplossing.

• Het merendeel van de bedrijven regelt het maatwerk normaal gesproken zelf. 
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Belang maatwerk

Inrichting van de wagen is het 
belangrijkste maatwerk element voor 
lichte bedrijfswagens. Voor ongeveer 
de helft van de bedrijven is ombouw, 
kleurkeuze en bestickering ook van 
belang. Een telematica-oplossing 
is voor slechts een kwart van de 
bedrijven belangrijk

20%

11%

18%

25%

37%

29%

24%

27%

22%

29%

42%

61%

52%

46%

25%

8%

4%

3%

7%

10%

Ombouw

Inrichting

Kleurkeuze (afgestemd op huisstijl)

Bestickering / belettering buitenkant

Telematica-oplossing (bijvoorbeeld
voertuigvolgsysteem)

Kunt u voor elk van onderstaande maatwerk mogelijkheden aangeven hoe 
belangrijk deze zijn bij de keuze van lichte bedrijfswagens?

% bedrijven
(Zeer) onbelangrijk Neutraal (Zeer) belangrijk Nvt
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Belang maatwerk: naar omvang fleet

Hoe groter de fleet 
lichte bedrijfswagens 
hoe meer belang 
wordt gehecht aan de 
bestickering van de 
wagens en aan een 
telematica-oplossing. 

0%

20%

40%

60%

80%
Ombouw

Inrichting

Kleurkeuze (afgestemd op huisstijl)Bestickering / belettering buitenkant

Telematica-oplossing (bijvoorbeeld
voertuigvolgsysteem)

Kunt u voor elk van onderstaande maatwerk mogelijkheden aangeven hoe belangrijk 
deze zijn bij de keuze van lichte bedrijfswagens?

% bedrijven

1 lbw

2-5 lbw

6-50 lbw

51+ lbw

Aantal l ichte 
bedri jfswagens
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Coördinatie maatwerk

25%

5%

71%

0%

5%

4%

De dealer

De leasemaatschappij

Doen we zelf

Weet niet

Niet van toepassing

Een andere partij, namelijk:

Wie coördineert normaal gesproken maatwerk 
aanpassingen zoals ombouw, inrichting, 

belettering, etc?
% bedrijven

22%

0%

71%

1%

7%

3%

16%

0%

83%

0%

4%

4%

34%

11%

73%

0%

6%

3%

39%

19%

56%

0%

0%

11%

De dealer

De leasemaatschappij

Doen we zelf

Weet niet

Niet van toepassing

Een andere partij, namelijk:

Wie coördineert normaal gesproken maatwerk 
aanpassingen zoals ombouw, inrichting, 

belettering, etc?
% bedrijven

1 lbw 2-5 lbw 6-50 lbw 51+ lbw

Het merendeel van de bedrijven regelt het maatwerk normaal gesproken zelf. Dit geldt nog sterker voor kleine tot 
middelgrote fleets en wanneer de bedrijfswagens worden ingezet voor vervoer van servicematerieel. Bij grotere 
fleets (vanaf 6 lichte bedrijfswagens) wordt het maatwerk ook vaak door de dealer gecoördineerd.  Andere partijen 
die het maatwerk coördineren (al dan niet in samenwerking met de dealer) zijn ombouwers, carrosseriebouwers of 
inbouwbedrijven.
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Hoofdstuk 2.6
SERVICE EN ONDERHOUD
Aan respondenten is een aantal stellingen voorgelegd over wensen en behoeften op het 
gebied van service, onderhoud en sales. Per stelling kon worden aangegeven in hoeverre 
men het met de stelling eens dan wel oneens is. 

• De rol van de dealer als probleemoplosser en probleemvoorkómer wordt door alle 
fleets als zeer belangrijk ingeschaald. 

• Vooral de kleinste fleets (1 en 2-5) hechten veel waarde aan één op één contact met 
de dealer, voor zowel sales, onderhoud als advies. 

• Grote(re) fleets hebben veel vaker behoefte aan een uitgebreid servicepakket 
waarbij alle zaken omtrent onderhoud uit handen genomen worden en zijn eerder 
bereid om meer te betalen voor een haal- en brengservice.
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Dealer, service en onderhoud

5%

11%

30%

53%

15%

26%

3%

12%

26%

29%

22%

21%

33%

12%

61%

50%

32%

19%

61%

32%

80%

22%

13%

9%

6%

3%

9%

5%

Ik vind het prettiger om bij een onderhoudsbeurt direct met het autobedrijf te schakelen dan
dat dit via de leasemaatschappij wordt geregeld

Medewerkers vinden het geen probleem om naar een servicepunt te rijden voor een
onderhoudsbeurt

Een breng- en haalservice is een prima idee; ik ben bereid meer te betalen voor een
onderhoudsbeurt als dat wordt geregeld

Het lijkt mij ideaal om nieuwe bedrijfswagens online te kunnen bestellen, zonder tussenkomst
van een dealer of leasemaatschappij

De dealer zal altijd een belangrijke schakel blijven in het verkooptraject (wanneer er nieuwe
bedrijfswagens worden aangeschaft)

Onze onderneming heeft sterke behoefte aan een uitgebreid servicepakket, waarbij alle zaken
omtrent onderhoud uit handen worden genomen

Ik wil een dealer die er voor zorgt dat een bedrijfswagen bij stilstand binnen een dagdeel weer
op weg geholpen is

Kunt u voor elke stelling (over het aanschafproces en onderhoud van lichte bedrijfswagens) aangeven 
in hoeverre u het daar mee eens dan wel oneens bent?

% bedrijven
(Helemaal) mee oneens Neutraal (Helemaal) mee eens Nvt

Voor 80% van de bedrijven speelt de dealer een cruciale rol om de bedrijfswagens op de weg te houden en onnodige stilstand te voorkomen. Dit geldt nog sterker 
als de wagens voor vervoer servicematerieel worden ingezet. Ook geeft 3 op de 5 bedrijven aan dat de dealer een belangrijke schakel is in het verkooptraject 
en dat men bij voorkeur direct schakelt met het autobedrijf (ipv via de leasemaatschappij). Er is relatief weinig animo voor de mogelijkheid om online nieuwe 
bedrijfswagens te kunnen bestellen, bij vervoer bouwmaterialen is de animo het hoogst. Een uitgebreid servicepakket en direct schakelen met het autobedrijf bij 
een onderhoudsbeurt is bovengemiddeld belangrijk bij personenvervoer. 
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Dealer, service en onderhoud: naar omvang wagenpark

Bedrijven met een kleine(re) fleet schakelen bij voorkeur direct met het autobedrijf voor een onderhoudsbeurt, 
hebben geen moeite om naar een servicepunt te rijden en zien de dealer als belangrijke schakel in het 
verkooptraject. Bedrijven met een grote fleet hechten meer belang aan een breng- en haalservice en een 
uitgebreid servicepakket. Deze bedrijven willen ontzorgd worden. 
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1 lbw 2-5 lbw 6-50 lbw 51 lbw of meer

Kunt u voor elke stelling (over het aanschafproces en onderhoud van lichte bedrijfswagens) aangeven in hoeverre u 
het daar mee eens dan wel oneens bent?

% bedrijven die het (helemaal) eens is met de stelling

64%

45%

22%

22%

64%

29%

76%

51%

40%

54%

17%

49%

51%

83%

Ik vind het prettiger om bij een onderhoudsbeurt direct met
het autobedrijf te schakelen dan dat dit via de

leasemaatschappij wordt geregeld

Medewerkers vinden het geen probleem om naar een
servicepunt te rijden voor een onderhoudsbeurt

Een breng- en haalservice is een prima idee; ik ben bereid
meer te betalen voor een onderhoudsbeurt als dat wordt

geregeld

Het lijkt mij ideaal om nieuwe bedrijfswagens online te
kunnen bestellen, zonder tussenkomst van een dealer of

leasemaatschappij

De dealer zal altijd een belangrijke schakel blijven in het
verkooptraject (wanneer er nieuwe bedrijfswagens worden

aangeschaft)

Onze onderneming heeft sterke behoefte aan een uitgebreid
servicepakket, waarbij alle zaken omtrent onderhoud uit

handen worden genomen

Ik wil een dealer die er voor zorgt dat een bedrijfswagen bij
stilstand binnen een dagdeel weer op weg geholpen is

1 lbw
2-5 lbw

6-50 lbw
51 lbw

 of m
eer
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Hoofdstuk 2.7
VERDUURZAMING
Hoe zien bedrijven hun betrokkenheid bij de verduurzaming van mobiliteit? Spelen 
ze een actieve rol? In hoeverre zal de Green Deal Zes hier invloed op hebben? Deze 
onderwerpen (en meer) worden in de komende paragraaf uitgelicht.  

• Drie kwart van de bedrijven geeft aan actief bezig te zijn met de verduurzaming van 
vervoer. Naarmate de fleet groter wordt, stijgt het percentage bedrijven dat met 
verduurzaming bezig is. Verduurzaming wordt vooral gerealiseerd door middel van 
autokeuze (kiezen voor laag brandstofverbruik en/of uitstoot), zeker bij bedrijven 
met een grotere fleet (minimaal 6 bedrijfswagens). Stimuleren van zuinig rijgedrag 
staat op de 2e plaats gevolgd door een zo efficiënt mogelijke ritplanning. 

• Bekendheid met de Green Deal Zes is beperkt, 15% van de bedrijven is inhoudelijk 
op de hoogte. Dit zijn vooral bedrijven met een grote fleet. De helft van alle 
bedrijven verwacht dat de Green Deal Zes invloed zal hebben op de samenstelling 
van hun fleet. Deze bedrijven overwegen vaker EV of PHEV in te zetten. 

• Ruim een kwart van de bedrijven gaat ervan uit dat verduurzaming op de korte 
termijn geld mag kosten en heeft daar budget voor uitgetrokken. 45% is van mening 
dat verduurzaming budgetneutraal moet worden doorgevoerd en 17% vindt dat 
maatregelen direct een besparing moeten opleveren. 

• Bij aanschafplannen in 2019 en 2020 wordt Full EV door 33% van de bedrijven 
serieus overwogen. 29% overweegt serieus PHEV. Het zijn vooral de grotere fleets (> 
6 bedrijfswagens) die EV vaak in de keuze betrekken. 

• De belangrijkste randvoorwaarden voor de keuze voor EV en PHEV zijn heel 
functioneel. In volgorde van belangrijkheid: voldoende actieradius, voldoende 
oplaadpunten, voldoende laadvermogen. Ruim daarna volgen prijs, TCO en aanbod 
van merken/modellen. Opvallend is dat de gewenste actieradius veel hoger ligt dan 
het gemiddelde aantal kilometers dat per dag wordt gereden.
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Verduurzaming

23%

51%

26%

40%

5%

2%

Niet actief bezig met verduurzaming
van vervoer

D.m.v. autokeuze (bedrijfswagens met
lagere uitstoot)

Zo efficiënt mogelijke ritplanning

Stimuleren van zuinig rijgedrag

Anders

Weet niet

Is uw bedrijf actief bezig met verduurzaming 
van vervoer en op welke manier?

% bedrijven

36%

34%

15%

27%

4%

3%

20%

48%

35%

51%

0%

3%

6%

77%

37%

44%

6%

0%

11%

71%

31%

57%

11%

3%

Niet actief bezig met
verduurzaming van vervoer

D.m.v. autokeuze (bedrijfswagens
met lagere uitstoot)

Zo efficiënt mogelijke ritplanning

Stimuleren van zuinig rijgedrag

Anders

Weet niet

Is uw bedrijf actief bezig met verduurzaming 
van vervoer en op welke manier?

% bedrijven

1 lbw

2-5 lbw

6-50 lbw

51 lbw of meer

Drie kwart van de bedrijven zegt actief bezig te zijn met de verduurzaming van vervoer. Naarmate de fleet 
groter wordt, stijgt het percentage bedrijven dat met verduurzaming bezig is. Bedrijven die de wagens 
inzetten voor personenvervoer zijn minder met verduurzaming bezig. 
Verduurzaming wordt vooral gerealiseerd door middel van autokeuze, zeker bij bedrijven met een grotere 
fleet (minimaal 6 bedrijfswagens). Stimuleren van zuinig rijgedrag volgt op een 2e plaats en daarna een zo 
efficiënt mogelijke ritplanning. Dit laatste gebeurt iets vaker bij bedrijven die bedrijfswagens inzetten voor 
vervoer van goederen of bouwmateriaal.
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Bekendheid en invloed Green Deal Zes

Bekendheid met de Green Deal Zes is beperkt, 15% van de bedrijven is inhoudelijk op de hoogte. Dit zijn vooral bedrijven met een grote 
fleet. De helft van de bedrijven verwacht dat de Green Deal Zes invloed zal hebben op de samenstelling van de fleet. Dit percentage ligt 
ook hoger onder bedrijven met een grote fleet en bij personenvervoer. Bedrijven geven diverse redenen waarom de invloed groot zal zijn: 
er wordt in steden gereden (geen verschil tussen steden met of zonder milieuzone), elektrische bedrijfswagens voldoen (nog) niet dus er 
zijn forse aanpassingen en/of andere oplossingen nodig, noodzaak om nieuwe bedrijfswagens aan te schaffen.

Bekendheid en invloed Green Deal Zes

Tot nu niet 
mee bekend

58%

Ik had er wel van gehoord, 
maar wist niet wat het inhield

27%

Ik was inhoudelijk al op de 
hoogte van deze deal

15%

In Nederland hebben een groot aantal partijen 
de Green Deal Zes ondertekend. In hoeverre 

was u al bekend met Green Deal Zes?
% bedrijven

Grote invloed
10%

Beperkte 
invloed

39%

Nauwelijks 
invloed

51%

In hoeverre zal Green Deal Zes invloed 
hebben op de samenstelling van het 

wagenpark binnen uw onderneming?
% bedrijven

13%

11%

42%

40%

45%

49%

Steden met
milieuzone

Steden zonder
milieuzone

Grote invloed

Beperkte invloed

Nauwelijks invloed

39%

40%

21%

20%

59%

43%

Beperkte 
invloed

Nauwelijks 
invloed

Grote 
invloed

Full EV serieus overwegen

PHEV serieus overwegen

Omschrijving Green Deal Zes

In Nederland hebben een groot aantal partijen 
de Green Deal Zes ondertekend. Het doel van 
de Green Deal Zes (Green Deal Zero Emission
Stadslogistiek) is om in 2025 emissies (CO2, 
NOx, fijnstof) en geluid als gevolg van 
stadslogistiek gereduceerd te hebben tot nul.

Bekendheid met de Green Deal Zes is beperkt, 15% van de bedrijven is inhoudelijk op de hoogte. Dit zijn vooral bedrijven met een grote fleet. De helft 
van de bedrijven verwacht dat de Green Deal Zes invloed zal hebben op de samenstelling van de fleet. Dit percentage ligt ook hoger onder bedrijven 
met een grote fleet en bij personenvervoer. Bedrijven geven diverse redenen waarom de invloed groot zal zijn: er wordt in steden gereden (geen verschil 
tussen steden met of zonder milieuzone), elektrische bedrijfswagens voldoen (nog) niet dus er zijn forse aanpassingen en/of andere oplossingen nodig, 
noodzaak om nieuwe bedrijfswagens aan te schaffen.

i

Pijlen in Indesign mooier/duidelijker maken
Laatste zin tekstblokjes is aangepast

Lay out uitleg aangepast
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Mogelijkheden om te voldoen aan de Green Deal Zes

32%

31%

14%

13%

4%

3%

8%

6%

6%

37%

Inzet van volledig elektrische bedrijfswagens

Inzet PHEV bedrijfswagens (snelweg conventioneel; "last mile" emissievrij)

Inzet van CNG voertuigen o.b.v. groengas

Inzet van kleinere voertuigen

Centraal goederen afleveren buiten stad ("hub"), verder mbv ander transport

Centraal goederen afleveren buiten stad ("hub"), verdere distributie door anderen

Terugdringen aantal voertuigen (optimalisatie logistiek; samenwerking)

Zware bedrijfswagens worden (deels) vervangen door lichte bedrijfswagens

Anders

Weet niet

Welke mogelijkheden heeft uw onderneming om te voldoen aan de Green Deal Zes?
% bedrijven

Bedrijven zien vooralsnog alleen het inzetten van 
elektrische bedrijfswagens, CNG-voertuigen of kleinere 
voertuigen als mogelijkheid om aan de Green Deal Zes 
te voldoen. Meer dan een derde van de bedrijven weet 
nog niet hoe het bedrijf aan de Green Deal Zes kan 
voldoen. Onder de categorie ‘Anders’ bieden bedrijven 
weerstand tegen de regels (voelt als te veel dwang), 
geeft men aan niet in steden te rijden, of geeft men wel 
de voorkeur aan elektrificatie van het wagenpark, maar 
is de actieradius nog onvoldoende in combinatie met 
het laadvermogen.
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Mogelijkheden om te voldoen aan de Green Deal Zes: naar omvang fleet

Hoe kleiner de fleet, hoe minder goed bedrijven weten welke mogelijkheden ze hebben 
om aan de Green Deal Zes te voldoen. Voor bijna alle maatregelen met betrekking tot het 
inzetten van andersoortige voertuigen geldt dat het percentage oploopt naarmate het 
aantal lichte bedrijfswagens in de fleet toeneemt.

19%

28%

6% 7%
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Welke mogelijkheden heeft uw onderneming om te voldoen aan de Green Deal Zes?
% bedrijven

1 lbw 2-5 lbw 6-50 lbw 51 lbw of meer
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Overweging elektrische bedrijfswagens

Een derde van de bedrijven zou een 
volledig elektrische bedrijfswagen serieus 
overwegen bij aanschaf van een nieuwe 
wagen in 2019/2020. Dit zelfde geldt 
voor een plug-in-hybride (30%). Vooral 
bedrijven met een grotere fleet (minimaal 
6 bedrijfswagens) overwegen volledig 
elektrische (59%) en plug-in-hybride 
bedrijfswagens (47%). 

34%

29%

20%

16%

15%

25%

11%

17%

22%

12%

Volledig elektrisch

Plug-in-hybride

In hoeverre zou u bij aanschaf van een nieuwe lichte bedrijfswagen in 
2019/2020 een volledig elektrische bedrijfswagen serieus overwegen? En 

in hoeverre zou u een plug-in-hybride serieus overwegen?
% bedrijven

Zeker niet overwegen Waarschijnlijk niet overwegen Misschien overwegen

Waarschijnlijk wel overwegen Zeker wel overwegen
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Investering in verduurzaming

Iets minder dan de helft geeft aan dat verduurzaming budgetneutraal moet kunnen worden doorgevoerd. Ruim een kwart 
geeft echter aan dat verduurzaming geld mag kosten. Dit percentage neemt toe naar 49% voor bedrijven met minimaal 6 lichte 
bedrijfswagens. Ook als de invloed van de Green Deal Zes toeneemt, zijn bedrijven meer bereid om geld te reserveren voor 
verduurzaming. In de ‘Anders’ categorie worden bijvoorbeeld genoemd dat het wel geld mag kosten, maar dat daar geen budget 
voor is, of dat de actieradius van elektrische bedrijfswagens nog ontoereikend is.

Ja , wi j gaan ervan uit dat 
verduurzaming op de korte 

termi jn geld kost (en we 
hebben daar budget voor 

ui tgetrokken)
28%

Nee, verduurzaming moet 
budgetneutraal worden doorgevoerd

45%

Nee, verduurzaming wordt 
al leen doorgevoerd als het 

een kostenbesparing 
oplevert

17%

Anders
3%

Weet niet
7%

Mag verduurzaming van zakelijke mobiliteit 
voor uw bedrijf geld kosten?

% bedrijven
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43%

44%

25%

22%

23%

11%

5%

Nauwelijks invloed

Grote invloed
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Mag verduurzaming van zakelijke mobiliteit 
voor uw bedrijf geld kosten?

% bedrijven

Ja, op korte termijn kost verduurzaming geld
Nee, verduurzaming budgetneutraal doorvoeren
Nee, verduurzaming alleen doorvoeren bij  kostenbesparing
Anders
Weet niet
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Kenmerken van bedrijven die volledig elektrische bedrijfswagens serieus overwegenKenmerken van bedrijven die volledig elektrische bedrijfswagens 
serieus overwegen

Kenmerken bedrijf

• Veelal bedrijven met 50 tot 500 
werknemers (42% vs 21% gemiddeld)

• Relatief vaak gemeentelijke of 
overheidsinstelling

Kenmerken gebruik

• Meest voorkomende
activiteiten zijn vervoer
servicematerieel
(bovengemiddeld), 
vervoer goederen (ondergemiddeld) en 
vervoer bouwmaterialen

• Bedrijfswagens vooral ingezet voor 
eigen gebruik

• Er wordt relatief vaak in steden gereden 
(met en zonder milieuzone)

• Twee derde geeft aan dat er tot 100 km 
per dag wordt gereden met 1 
bedrijfswagen (56% totaal)

• Vervanging van bedrijfswagens vaker 
bepaald o.b.v. aantal jaren in gebruik; 
na 4 jaar of na 8-9 jaar gebruik

• Wagens vaker vervangen voordat 
125.000 km op de teller staat

• Privé gebruik minder vaak toegestaan 
(21% vs 37%)

• Vaker met verduurzaming bezig

Keuzeproces

• Berijders hebben relatief
vaak beperkte invloed
op de keuze van de
bedrijfswagen

• Maatwerk belangrijk voor deze groep

• CO2 uitstoot, leasebedrag, wegligging 
en actieradius zijn bovengemiddeld 
belangrijk bij de keuze voor een merk

• Ook PHEV bedrijfswagens worden vaker 
overwogen

Kenmerken wagenpark

• 45% heeft meer dan 25 lichte bedrijfswagens
in de vloot (22% totaal)

• Daarnaast heeft bijna een kwart 2 tot 5 zware bedrijfswagens 
in de vloot (9% totaal) 

• Full operational lease komt relatief vaak voor (28% vs 16% 
totale markt)

• Citroën (6% van fleet), Nissan (4% van fleet) en Opel (23% van 
fleet) meer dan gemiddeld aanwezig

• Iets vaker city vans en large vans in het wagenpark

• Bedrijfswagens met dubbele cabine vaker aanwezig

Verwachte ontwikkeling wagenpark

• Verwachte ontwikkeling fleet is marktconform

• Concrete aanschafintentie voor 2019 en
2020 is hoger dan het marktgemiddelde

• Verwachting dat in 2025 56% van fleet volledig elektrisch is 
(BEV of FCEV) (totaal 31%)

• Nissan, Peugeot, Renault en Volkswagen worden vaker 
overwogen voor aanschaf van nieuwe bedrijfswagens
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Randvoorwaarden EV

De belangrijkste randvoorwaarden die bedrijven stellen aan full EV en/of PHEV bedrijfswagens zijn een toereikende 
actieradius, voldoende oplaadmogelijkheden en een laadvermogen dat nog steeds voldoende groot is. Ook het prijsniveau 
en TCO dient voor bijna drie kwart van de bedrijven vergelijkbaar te zijn met traditionele brandstoffen. Eventuele andere 
randvoorwaarden die worden genoemd, zijn: het trekvermogen, snel kunnen laden (voorkeur voor waterstof) en kosten 
gerelateerde aspecten (restwaarde, milieubelasting).

20%

20%

5%

11%

11%

28%

41%

42%

23%

29%

22%

35%

33%

31%

67%

55%

60%

30%

3%

5%

2%

2%

5%

2%

Prijsniveau moet vergelijkbaar zijn met traditionele brandstofsoorten

TCO moet vergelijkbaar zijn met traditionele brandstofsoorten

Actieradius moet ruim voldoende zijn

Voldoende laadvermogen

Voldoende oplaadmogelijkheden / laadpunten

Ruim aanbod van merken/modellen

Welke randvoorwaarden worden er gesteld aan volledig elektrische en/of plug-in-hybride 
bedrijfswagens?

% bedrijven

Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk Weet niet



67MONITOR LICHTE BEDRIJFSWAGENS 2019

Randvoorwaarden EV: naar wel/niet serieus overwegen EV

De verschillen tussen bedrijven die elektrisch wel of niet serieus overwegen zijn niet 
heel groot. Bedrijven die volledig elektrisch en/of plug-in-hybride serieus overwegen, 
geven aan de actieradius en het laadvermogen nog belangrijker te vinden dan bedrijven 
die elektrisch niet overwegen. Voor bedrijven die PHEV serieus overwegen, zijn ook het 
prijsniveau en de TCO van groter belang. 

76%

73%

87%

81%

81%

81%

69%

73%

95%

88%

79%

79%

Prijsniveau moet vergelijkbaar zijn met
traditionele brandstofsoorten

TCO moet vergelijkbaar zijn met traditionele
brandstofsoorten

Actieradius moet ruim voldoende zijn

Voldoende laadvermogen

Voldoende oplaadmogelijkheden /
laadpunten

Ruim aanbod van merken/modellen

Welke randvoorwaarden worden er gesteld 
aan volledig elektrische en/of plug-in-hybride 

bedrijfswagens?
% bedrijven (zeer) belangrijk

full EV wrs/zeker niet overwegen full EV wrs/zeker wel overwegen

69%

69%

87%

83%

81%

81%

83%

78%

93%

92%

84%

84%

Prijsniveau moet vergelijkbaar zijn met
traditionele brandstofsoorten

TCO moet vergelijkbaar zijn met traditionele
brandstofsoorten

Actieradius moet ruim voldoende zijn

Voldoende laadvermogen

Voldoende oplaadmogelijkheden /
laadpunten

Ruim aanbod van merken/modellen

Welke randvoorwaarden worden er gesteld 
aan volledig elektrische en/of plug-in-hybride 

bedrijfswagens?
% bedrijven (zeer) belangrijk

PHEV wrs/zeker niet overwegen PHEV wrs/zeker wel overwegen
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Randvoorwaarden EV: naar gemiddeld aantal km per dag

Indien er per dag meer kilometers gereden worden met één bedrijfswagen, neemt het belang van TCO, de actieradius en 
de aanwezigheid van voldoende oplaadpunten toe. Een ruim aanbod van merken en modellen is vooral van belang voor 
bedrijven waar per dag 150 kilometer of meer wordt gereden. Het prijsniveau is juist belangrijker als er minder dan 50 
kilometer per dag met de wagen wordt gereden.

Randvoorwaarden EV: naar gemiddeld # km per dag

76% 73% 74% 71%
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90%

100%
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Prijsniveau moet vergelijkbaar zijn 
met traditionele brandstofsoorten
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Ruim aanbod van merken/modellen

Indien er per dag meer kilometers gereden worden met één bedrijfswagen, neemt het belang van TCO, de actieradius en de aanwezigheid van 
voldoende oplaadpunten toe. Een ruim aanbod van merken en modellen is vooral van belang voor bedrijven waar per dag 150 kilometer of meer wordt 
gereden. Het prijsniveau is juist belangrijker als er minder dan 50 kilometer per dag met de wagen wordt gereden.

Welke randvoorwaarden worden er gesteld aan volledig elektrische en/of plug-in-hybride bedrijfswagens?
% bedrijven (zeer) belangrijk

i

Assen van grafieken iets opgerektWT1
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Gewenste actieradius full EV

Wanneer respondenten aangaven de 
actieradius (zeer) belangrijk te vinden, 
dan is doorgevraagd naar wat dan een 
ruim voldoende actieradius voor hen 
is. Vanaf 200 kilometer is een lineaire 
stijging zichtbaar wat betekent dat er 
steeds een even grote groep bij komt 
die een hogere actieradius wenst. 
Om een ruime helft van de bedrijven 
te bedienen zal een actieradius van 
minimaal 400 kilometer nodig zijn.

2%

14%

37%

59%

83%

100%

100 kilometer op
een volle acculading

200 kilometer op
een volle acculading

300 kilometer op
een volle acculading

400 kilometer op
een volle acculading

500 kilometer op
een volle acculading

Meer dan 500 kilometer
op een volle acculading

U heeft aangegeven dat actieradius (zeer) belangrijk voor u is. Wat is naar uw mening 
een ruim voldoende actieradius voor een volledig elektrische bedrijfswagen?

% bedrijven (cumulatief)
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Gewenste actieradius full EV: naar activiteit

Ook is gekeken naar de gewenste actieradius voor de verschillende activiteiten waarvoor lichte bedrijfswagens worden 
ingezet. Hier zitten weinig verschillen tussen, alleen de activiteit vervoer van goederen wijkt af. Deze groep heeft meer 
behoefte aan een grotere actieradius: van 300 km naar 400 km komt er 30% bij (bijvoorbeeld vervoer servicematerieel: 
van 300 km naar 400 km komt er 21% bij). Hetzelfde geldt voor de toename van 400 km naar 500 km: +27% voor 
vervoer goederen versus +16% voor vervoer servicematerieel.
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11%

30%

60%

87%

100%

100 kilometer op een
volle acculading

200 kilometer op een
volle acculading

300 kilometer op een
volle acculading

400 kilometer op een
volle acculading

500 kilometer op een
volle acculading

Meer dan 500 kilometer
op een volle acculading

U heeft aangegeven dat actieradius (zeer) belangrijk voor u is. Wat is naar uw mening een ruim 
voldoende actieradius voor een volledig elektrische bedrijfswagen?

% bedrijven (cumulatief) naar activiteit

Vervoer bouwmaterieel

Personenvervoer

Vervoer servicematerieel

Vervoer goederen
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Gewenste actieradius full EV: naar wel/geen EV in huidige fleet

Indien men nu al enige vorm van elektrische voertuigen in de fleet heeft (full EV, PHEV) dan is men veel sneller 
tevreden met de actieradius dan wanneer er nu nog geen elektrisch voertuig aanwezig is: twee derde geeft aan dat een 
actieradius van 300 kilometer ruim voldoende is.  
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66%

80%

90%

100%

1%

9%

31%

55%

81%

100%

100 kilometer op volle
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500 kilometer op volle
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U heeft aangegeven dat actieradius (zeer) belangrijk voor u is. Wat is naar uw mening een ruim 
voldoende actieradius voor een volledig elektrische bedrijfswagen?
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voldoende actieradius voor een volledig elektrische bedrijfswagen?
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Gewenste actieradius full EV: naar wel/niet full EV overwegen

Ook bedrijven die volledig elektrische bedrijfswagens serieus overwegen voor de aanschaf van nieuwe wagens 
in 2019/2020 zijn minder kritisch ten aanzien van de actieradius: 81% geeft aan dat 400 kilometer een ruim 
voldoende actieradius is. Terwijl bedrijven die volledig elektrisch niet overwegen minimaal een actieradius van 
500 kilometer wensen. 

0%

10%

28%

45%

76%

100%

3%

24%

54%

81%

92%

100%

100 kilometer op volle
acculading

200 kilometer op volle
acculading

300 kilometer op volle
acculading

400 kilometer op volle
acculading

500 kilometer op volle
acculading

Meer dan 500 kilometer
op volle acculading
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Hoofdstuk 2.8
ONTWIKKELING BRANDSTOF
 

Als het gaat om een verantwoorde keuze voor brandstof of aandrijfsoort zijn veel van 
de gebruikelijke normen, omslagpunten en andere uitgangspunten aan verandering 
onderhevig. Naast kosten, zijn milieubewustzijn en vergroening belangrijke (strategische) 
onderwerpen waardoor met een andere blik naar de aandrijving van bedrijfswagens wordt 
gekeken. 

Hoe de markt zich gaat ontwikkelen op dit gebied is van veel factoren afhankelijk. Eén van 
die factoren is de acceptatie c.q. houding van bedrijven ten opzichte van brandstof- en 
aandrijfsoortkeuze. De monitor lichte bedrijfswagens geeft hierop antwoord door te peilen 
wat de huidige samenstelling van de fleet naar aandrijfsoort is en wat de prognose is over 
6 jaar (in 2025). 

• De elektrificatie bij bestelwagens komt langzamer op gang dan bij personenauto’s. 
Dat heeft vooral met het (gebrek aan) aanbod te maken. Maar ook met fiscale 
stimulansen. 

• Op dit moment heeft nog maar een zeer beperkt deel van de fleets ervaring met 
elektrische voertuigen maar desondanks verwachten de respondenten dat in 2025 
een derde van hun fleet zal bestaan uit volledig elektrisch aangedreven bestelauto’s. 
Dat is het gemiddelde van alle meningen van alle fleet-verantwoordelijken bij elkaar 
opgeteld. 

• Grote fleets zijn het meest positief over de verwachte transitie naar elektrisch 
(volgens hen bestaat het wagenpark in 2025 voor circa 40% uit EV). Kleine fleets zijn 
wat minder positief over elektrisch, maar met een verwacht aandeel van 24% EV in 
2025 lijken ook zij aan te geven dat de opkomst van EV vanzelfsprekend is. 

• De prognose is nagenoeg onafhankelijk van de sector, maar wel sterk afhankelijk van 
het (nu al) moeten rijden in steden met een milieuzone. 

• Verder valt op dat bedrijven die gevestigd zijn in de Randstad een licht positievere 
verwachting hebben met betrekking tot het aandeel elektrisch in 2025.
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Verwachte ontwikkeling brandstof

89%

44%

5%

6%

2%

10%

1%

8%

3%

27%

5%

Huidige verdeling Verdeling in 2025

Wat is (bij benadering) de huidige verdeling van het wagenpark lichte bedrijfswagens in uw bedrijf 
naar brandstofsoort / aandrijfcategorie? En wat is de verwachte verdeling in 2025 (over 6 jaar)?

% gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

Anders

Volledig elektrisch waterstof/brandstofcel

Volledig elektrisch batterij

Hybride / PHEV

CNG

Benzine

Diesel

Op dit moment bestaat de fleet lichte bedrijfswagens gemiddeld genomen voor bijna 90% uit diesel. Naast de huidige verdeling, is ook gevraagd naar de 
verwachte verdeling in 2025. Het aandeel diesel binnen de eigen fleet is dan gehalveerd, benzine blijft ongeveer gelijk en het aantal bedrijfswagens met 
CNG neemt toe naar 10%. De groei naar elektrische bedrijfswagens is flink: naar verwachting zal een kwart van de fleet lichte bedrijfswagens volledig 
elektrisch (batterij) zijn, 8% hybride en 5% op waterstof rijden. In totaal heeft in 2025 naar verwachting 40% van de eigen fleet een vorm van elektrificatie.

40%

i

tekst in tekstblokje aangepast

Verwachte ontwikkeling brandstof

Op dit moment bestaat de fleet lichte bedrijfswagens gemiddeld genomen voor bijna 90% uit diesel. 
Naast de huidige verdeling, is ook gevraagd naar de verwachte verdeling in 2025. Het aandeel diesel 
binnen de eigen fleet is dan gehalveerd, benzine blijft ongeveer gelijk en het aantal bedrijfswagens 
met CNG neemt toe naar 10%. De groei naar elektrische bedrijfswagens is flink: naar verwachting 
zal een kwart van de fleet lichte bedrijfswagens volledig elektrisch (batterij) zijn, 8% hybride en 5% 
op waterstof rijden. In totaal heeft in 2025 naar verwachting 40% van de eigen fleet een vorm van 
elektrificatie.
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88%

36%

16%
9%

19%
10%

Huidig 2025

Fleet = 1 lichte bedrijfswagen

93%

52%

6%

6%
11%
14%
10%

Huidig 2025

Fleet = 2-5 lichte bedrijfswagens

81%

34%

8%

9%
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7%

31%

13%

Huidig 2025

Fleet = 6-50 lichte bedrijfswagens

89%

44%

11%
7%

27%

4%

Huidig 2025

Fleet = 51 of meer lichte bedrijfswagens

Verwachte ontwikkeling brandstof: naar omvang fleet

Wat is (bij benadering) de huidige verdeling van het wagenpark lichte bedrijfswagens in uw bedrijf naar brandstofsoort / 
aandrijfcategorie? En wat is de verwachte verdeling in 2025 (over 6 jaar)?
% gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

Op dit moment hebben bijna alle bedrijven vooral diesel bedrijfswagens in hun fleet. Alleen bij respondenten met een fleet van 6 tot 50 bedrijfswagens 
zijn elektrische wagens aanwezig. Voor 2025 voorspellen alle bedrijven dat elektrisch flink gaat toenemen. Voor bedrijven met een grote fleet vooral 
batterij elektrisch, voor fleets met 1 bedrijfswagen vooral waterstof elektrisch. 

44%
35%

53%
38%

i

tekst in tekstblokje aangepast

Verwachte ontwikkeling brandstof: naar omvang fleet

Op dit moment hebben bijna alle bedrijven vooral diesel bedrijfswagens in hun fleet. Alleen bij respondenten met een fleet van 6 tot 50 bedrijfswagens zijn 
elektrische wagens aanwezig. Voor 2025 voorspellen alle bedrijven dat elektrisch flink gaat toenemen. Voor bedrijven met een grote fleet vooral batterij elektrisch, 
voor fleets met 1 bedrijfswagen vooral waterstof elektrisch. 
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44%
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2%

10%

1%

8%

3%

27%

5%

Huidige verdeling Verdeling in 2025

Wat is (bij benadering) de huidige verdeling van het wagenpark lichte bedrijfswagens in uw bedrijf 
naar brandstofsoort / aandrijfcategorie? En wat is de verwachte verdeling in 2025 (over 6 jaar)?

% gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

Anders

Volledig elektrisch waterstof/brandstofcel

Volledig elektrisch batterij

Hybride / PHEV

CNG

Benzine

Diesel
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Verwachte ontwikkeling brandstof: naar activiteit

De mate waarin bedrijven nu al elektrische 
bedrijfswagens hebben en de mate waarin 
bedrijven elektrificatie verwachten voor 
2025 verschilt nauwelijks tussen activiteiten 
waarvoor de bedrijfswagens worden 
ingezet. Personenvervoer en vervoer van 
servicematerieel geven aan een iets groter 
aandeel van elektrische bedrijfswagens te 
verwachten over 6 jaar.  

Wat is (bij benadering) de huidige verdeling van het wagenpark lichte bedrijfswagens in uw bedrijf 
naar brandstofsoort / aandrijfcategorie? En wat is de verwachte verdeling in 2025 (over 6 jaar)?
% gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

3%

28%
27%

4%

32%

1%

33%

Huidig 2025

Penetratie full EV (batterij en waterstof) naar activiteit

Vervoer goederen Vervoer bouwmaterieel Vervoer servicematerieel Personenvervoer



77MONITOR LICHTE BEDRIJFSWAGENS 2019

85%

49%

9%

13%

8%
7%

17%

4%

Huidig 2025

Niet in steden met milieuzone rijden

90%

41%

3%
11%

8%

30%

6%

Huidig 2025

Wèl in steden met milieuzone rijden

Verwachte ontwikkeling brandstof: naar wel/niet milieuzone

28%
44%

Wat is (bij benadering) de huidige verdeling van het wagenpark lichte bedrijfswagens in uw bedrijf naar brandstofsoort / 
aandrijfcategorie? En wat is de verwachte verdeling in 2025 (over 6 jaar)?
% gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

Bedrijven die nu al regelmatig in steden met een milieuzone rijden, verwachten dat de elektrificatie sneller gaat dan bedrijven die nu niet rijden in 
steden met een milieuzone. Deze laatste groep verwacht een lichte toename van benzine.i

tekst in tekstblokje aangepast

Verwachte ontwikkeling brandstof: naar wel/niet milieuzone

Bedrijven die nu al regelmatig in steden met een milieuzone rijden, verwachten dat de 
elektrificatie sneller gaat dan bedrijven die nu niet rijden in steden met een milieuzone. Deze 
laatste groep verwacht een lichte toename van benzine.
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27%
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Huidige verdeling Verdeling in 2025

Wat is (bij benadering) de huidige verdeling van het wagenpark lichte bedrijfswagens in uw bedrijf 
naar brandstofsoort / aandrijfcategorie? En wat is de verwachte verdeling in 2025 (over 6 jaar)?

% gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

Anders

Volledig elektrisch waterstof/brandstofcel

Volledig elektrisch batterij

Hybride / PHEV

CNG

Benzine

Diesel
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Verwachte ontwikkeling brandstof: naar wel/niet EV overwegen

Bedrijven die voor aanschaf van nieuwe bedrijfswagens in 2019/2020 volledig elektrisch al serieus overwegen, 
zijn (zoals te verwachten) veel positiever over elektrificatie van de vloot in 2025: de helft van de eigen fleet 
bedrijfswagens is naar verwachting een vorm van elektrisch (vooral batterij elektrisch) versus 20% voor bedrijven 
die op korte termijn volledig elektrisch niet zullen overwegen.  

85%

41%

3%
4%
5%

41%

6%

Huidige verdeling Verdeling in 2025

Full EV waarschijnlijk/zeker wèl overwegen voor aanschaf in 
2019/2020

93%

45%

3%

13%

23%

13%
2%
5%

Huidige verdeling Verdeling in 2025

Full EV waarschijnlijk/eker niet overwegen voor aanschaf in 
2019/2020

Verwachte ontwikkeling brandstof: naar wel/niet EV overwegen

20%

52%

Wat is (bij benadering) de huidige verdeling van het wagenpark lichte bedrijfswagens in uw bedrijf naar brandstofsoort / 
aandrijfcategorie? En wat is de verwachte verdeling in 2025 (over 6 jaar)?
% gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

Bedrijven die voor aanschaf van nieuwe bedrijfswagens in 2019/2020 volledig elektrisch al serieus overwegen, zijn (zoals te verwachten) veel positiever 
over elektrificatie van de vloot in 2025: de helft van de eigen fleet bedrijfswagens is naar verwachting een vorm van elektrisch (vooral batterij elektrisch) 
versus 20% voor bedrijven die op korte termijn volledig elektrisch niet zullen overwegen.  i
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Huidige verdeling Verdeling in 2025

Wat is (bij benadering) de huidige verdeling van het wagenpark lichte bedrijfswagens in uw bedrijf 
naar brandstofsoort / aandrijfcategorie? En wat is de verwachte verdeling in 2025 (over 6 jaar)?

% gewogen naar omvang fleet lichte bedrijfswagens

Anders

Volledig elektrisch waterstof/brandstofcel

Volledig elektrisch batterij

Hybride / PHEV

CNG

Benzine

Diesel
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Hoofdstuk 2.9
ADAS
De belangstelling voor verkeersveiligheid neemt de laatste jaren steeds meer toe. Niet 
alleen het toenemende aantal verkeersongevallen, maar ook het toenemende gebruik 
van de smartphone draagt hieraan bij. Er zijn steeds meer hulpmiddelen beschikbaar 
om zo comfortabel en veilig mogelijk aan het verkeer deel te nemen, de zogenaamde 
rijtaakondersteunende systemen ofwel ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). In 
deze monitor is gevraagd wat voor bedrijfswagens de toegevoegde waarde is van diverse 
ADAS.

• Bedrijven zien zeker toegevoegde waarde van ADAS voor het verhogen van de 
verkeersveiligheid. In volgorde van belangrijkheid worden de volgende systemen als 
zinvol aangegeven (top-5): cruise control, live navigatie, blind spot indication system, 
emergency brake en adaptive cruise control. 

• De grote fleets hechten vooral waarde aan emergency brake en distance alert. 
• De mate waarin ADAS als toegevoegde waarde wordt gezien voor een bestelauto 

is vrijwel recht evenredig met het gemiddeld aantal kilometers dat per dag wordt 
afgelegd.
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Uitleg ADASUitleg ADAS

ADAS = Advanced Driver Assisted Systems

oftewel rijtaakondersteunende systemen, zoals Adaptive Cruise Control, Lane Departure Warning, Emergency Brake 

Park assist pilot: herkent een geschikte parkeerplek en parkeert zelf in met 
automatische stuurbeweging

Emergency brake: grijpt in door automatisch stevig te remmen bij een dreigende 
botsing met een voorganger

Distance alert: informeert u over de afstand tot de voorganger via een 
waarschuwingsfunctie, maar grijpt niet in

Verkeersbordenherkenning: toont informatie van verkeersborden in het voertuig

Blind Spot Indication System (BLIS): geeft de autobestuurder een visueel signaal 
wanneer er zich een ander voertuig in zijn dode hoek bevindt

Vermoeidheidsherkenning: geeft de autobestuurder een visueel signaal wanneer 
vermoeidheid wordt herkend, bijvoorbeeld aan de hand van knikken met het 
hoofd, knijpen met de ogen, informatie vanuit lane departure warning

Cruise Control: biedt de mogelijkheid om uw snelheid vast te zetten zodat het 
gaspedaal losgelaten kan worden; De snelheid wordt alleen aangepast door een 
handeling van de bestuurder

Adaptive cruise control: biedt de mogelijkheid om uw snelheid vast te zetten 
zodat het gaspedaal losgelaten kan worden èn past de snelheid van het voertuig 
automatisch aan ten opzichte van een voorligger

Live-Navigatie: geeft automatische routebeschrijving rekening houdend met 
actuele verkeersinformatie

Lane departure warning: waarschuwt u wanneer u van uw rijstrook afdwaalt 
zonder dat u uw richtingaanwijzer heeft gebruikt; Het systeem grijpt niet in

Lane keep assist: waarschuwt niet alleen wanneer u van uw rijstrook afdwaalt, 
maar stuurt de auto ook proactief terug naar zijn rijstrook
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Toegevoegde waarde ADAS

Voor lichte bedrijfswagens heeft Cruise 
control de meeste toegevoegde waarde, 
snel gevolgd door Live-navigatie, Blind 
Spot Indication System en Emergency 
brake. Hulpmiddelen om in de rijbaan 
te blijven en verkeersbordenherkenning 
hebben de minste toegevoegde 
waarde. Andere ADAS die worden 
genoemd: achteruit sensoren 
en camera, groot licht assistent, 
autonoom rijden, snelheidsbegrenzing 
instelbaar, voetganger detectie, ADAS 
die ook werken bij lage snelheid, alle 
voorzieningen ter voorkoming van een 
aanrijding. 
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13%

19%

16%

19%

17%
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19%

20%
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33%
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28%

34%

26%

21%

20%

17%

19%

36%

31%

23%

23%

23%

13%

18%

16%

13%

12%

10%

Cruise control

Live-Navigatie

Blind Spot Indication System (BLIS)

Emergency brake

Adaptive cruise control

Distance alert

Vermoeidheidsherkenning

Park assist pilot

Lane departure warning

Lane keep assist

Verkeersbordenherkenning

Wat is de toegevoegde waarde van onderstaande ADAS voor lichte 
bedrijfswagens binnen uw onderneming?

% bedrijven

1 - Geen toegevoegde waarde 2 3 4 5 - Zeer veel toegevoegde waarde
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Cruise control

Live-Navigatie

Blind Spot Indication System (BLIS)

Emergency brake

Adaptive cruise control

Distance alertVermoeidheidsherkenning

Park assist pilot

Lane departure warning

Lane keep assist

Verkeersbordenherkenning

1 lbw

2-5 lbw

6-50 lbw

51 lbw of meer

Aantal l ichte 
bedri jfswagens:

Toegevoegde waarde ADAS: naar omvang fleet

Waar bedrijven met een kleine 
fleet vooral waarde hechten aan 
zogenaamde comfortsystemen 
(cruise control, live-navigatie), zijn 
voor bedrijven met een grote fleet 
veiligheidssystemen zoals emergency 
brake en distance alert veel 
waardevoller. 

Wat is de toegevoegde waarde van onderstaande ADAS voor lichte bedrijfswagens binnen uw onderneming?
% bedrijven die aangeven dat betreffende ADAS (veel) toegevoegde waarde bieden
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Cruise control

Live-Navigatie

Blind Spot Indication System (BLIS)

Emergency brake

Adaptive cruise control

Distance alertVermoeidheidsherkenning

Park assist pilot

Lane departure warning

Lane keep assist

Verkeersbordenherkenning

Minder dan 50 km

50-<100 km

100-<150 km

150 km of meer

Gemiddeld aantal km per dag 
per l i chte bedrijfswagen

Toegevoegde waarde ADAS: naar gemiddeld # km per dag

Wat is de toegevoegde waarde van onderstaande ADAS voor lichte bedrijfswagens binnen uw onderneming?
% bedrijven die aangeven dat betreffende ADAS (veel) toegevoegde waarde bieden

Naarmate er meer kilometers per 
dag worden gereden met één 
bedrijfswagen, neemt de waarde 
van alle veiligheidssystemen toe. De 
grootste verschillen zijn zichtbaar bij 
live-navigatie, blind spot indication 
system, emergency brake, distance 
alert en vermoeidheidsherkenning.
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Hoofdstuk 2.10
TOEKOMST
Naast het gericht uitdiepen van verschillende onderwerpen, zijn bedrijven in de 
gelegenheid gesteld om zelf te benoemen welke grote veranderingen ze de komende 
vijf jaar op hun bedrijf zien afkomen en die serieuze invloed zullen hebben op de wijze 
waarop de mobiliteitsbehoefte is ingericht. De resultaten hiervan worden in deze para-
graaf weergegeven.

• Er is één verandering die er met kop en schouders bovenuit steekt: “Schoner rijden 
(= brandstof transitie, elektrificatie, CO2- reductie, emissievrij rijden)”!

• Op de tweede plaats komt “Logistieke veranderingen als gevolg van veranderingen 
in het bedrijf (groei, locatie, markt, etc.)”. Veranderende wet- en regelgeving en 
afsluiten van binnensteden volgen op respectievelijk plaats 3 en 4. 

• Van dealers, importeurs en de overheid wordt een belangrijke rol verwacht om het 
bedrijf te helpen omgaan met deze veranderingen.
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Verwachte veranderingen komende vijf jaar

Verwachte veranderingen komende vijf jaar

Lease-
maatschappijen

Opdracht-
gevers

Branche
organisaties

Wet- en regelgeving / 
belastingregels

Milieuzones / 
afsluiten binnensteden

Kosten / TCO / 
rekening rijden / bpm

Functionele veranderingen 
(laadvermogen, elektra, …)

Aanbod
bedrijfswagens

Veranderingen persoonlijke
situatie (pensioen)

De helft van de bedrijven weet niets te noemen als gevraagd wordt naar toekomstige veranderingen. Van de bedrijven die wel een verandering noemen, 
geeft ruim de helft aan dat elektrificatie van het wagenpark het belangrijkst is (wordt zelfs door 80% van de respondenten met een grote fleet
genoemd). Bijna de helft noemt ontwikkelingen binnen het bedrijf (vooral groei) als belangrijke verandering. Er is ook een grote groep die geen enkele 
verandering voorziet (alleen kleinere fleets). Dealers, de overheid en importeurs zijn volgens de respondenten partijen die een belangrijke rol gaan 
spelen bij deze genoemde veranderingen. Grote fleets (51+ lbw) denken vaker dat importeurs en leasemaatschappijen een belangrijke rol zullen spelen. 

i

tekst in tekstblokje aangepast
Linker grafiek aangepast

De helft van de bedrijven weet niets te noemen als gevraagd wordt naar toekomstige veranderingen. Van de bedrijven die wel een verandering 
noemen, geeft ruim de helft aan dat elektrificatie van het wagenpark het belangrijkst is (wordt zelfs door 80% van de respondenten met een 
grote fleet genoemd). Bijna de helft noemt ontwikkelingen binnen het bedrijf (vooral groei) als belangrijke verandering. Er is ook een grote groep 
die geen enkele verandering voorziet (alleen kleinere fleets). Dealers, de overheid en importeurs zijn volgens de respondenten partijen die een 
belangrijke rol gaan spelen bij deze genoemde veranderingen. Grote fleets (51+ lbw) denken vaker dat importeurs en leasemaatschappijen een 
belangrijke rol zullen spelen. 
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Hoofdstuk 2.11
PROFIEL DEELNEMENDE BEDRIJVEN

86

Ruim 400 bedrijven hebben effectief deelgenomen aan het onderzoek. De responden-
ten zijn allen (mede) verantwoordelijk voor de invulling van het wagenpark bedrijfswa-
gens. Bij kleinere bedrijven is dat vaak de directie en bij grote bedrijven veelal de fleet-
manager. In deze paragraaf worden de belangrijkste kenmerken van de onderzochte 
bedrijven op een rijtje gezet. 

• Een groot deel van de respondenten is algemeen directeur, zzp-er, eigenaar of 
fleetmanager. 

• Het aandeel kleine bedrijven is dan ook groot. Ruim een kwart is zelfstandige en 
nog eens een kwart heeft 2 tot 4 werknemers. 

• Het grootste gedeelte van de bedrijven is actief in de bouwnijverheid of specialisti-
sche zakelijke diensten. 

• De verdeling over de Nielsen regio’s is redelijk gelijk met uitzondering van Noord 
Nederland. 
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Achtergrondkenmerken

Een groot deel van de respondenten is algemeen directeur, zzp-er, eigenaar (beiden genoemd onder ‘anders”) of 
fleetmanager. Het aandeel kleine bedrijven is dan ook groot. Ruim een kwart is zelfstandige en nog eens een kwart heeft 
2 tot 4 werknemers. Het grootste gedeelte van de bedrijven is actief in de bouwnijverheid of specialistische zakelijke 
diensten. Bij ‘Anders’ worden overheid genoemd, installatie, groensector/bosbouw en woningcorporatie. De verdeling 
over de Nielsen regio’s is redelijk gelijk met uitzondering van Noord Nederland.

Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag (en randgemeenten)

22%

Rest van Zuid-Holland, rest 
van Noord-Holland, Utrecht

24%

Groningen, Friesland, Drenthe
8%

Overi jssel, Gelderland, 
Flevoland

22%

Zeeland, Noord-Brabant, 
Limburg

24%

In welke regio van Nederland is uw bedrijf 
(hoofdvestiging) gevestigd? 

% bedrijven

28%
23%

7%
12%
11%

9%
3%

8%

1
2-4
5-9

10-49
50-199

200-499
500-999

1000 of meer

Hoeveel personen zijn werkzaam voor uw 
bedrijf?

% bedrijven

51%
17%

4%
3%
2%
2%

1%
0%
0%
0%
0%

20%

Algemeen directeur / DGA
Wagenparkbeheerder/fleetmanager

Procurement/inkoop directeur/manager
Operationeel directeur/manager
Commercieel directeur/manager

Operationeel medewerker
Medewerker procurement/inkoop

Financieel medewerker
Financieel directeur/manager

HRM-directeur/manager
HRM-medewerker

Anders

Wat is uw functie?
% bedrijven

19%
17%

9%
7%

6%
5%

2%
1%
1%

31%
3%

Bouwnijverheid
Specialistische zakelijke diensten

Handel
Vervoer en opslag

Industrie
Landbouw

Horeca
Taxi / personenvervoer

Verhuur
Anders

Weet niet

Tot welke branche behoort uw bedrijf?
% bedrijven



Hoofdstuk 3
VERANTWOORDING 
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Achtergrond

De Monitor Lichte Bedrijfswagens is een nieuw onderzoek binnen de sector mobiliteit en 
vervoer. Doelstelling is het uitvoeren van kwalitatief hoogstaand, betrouwbaar en actueel 
onderzoek op het gebied van de lichte bedrijfswagen om zo onderbouwde en relevante 
conclusies met toegevoegde waarde te kunnen presenteren aan alle belanghebbenden.

De Monitor Lichte Bedrijfswagens geeft inzicht in de wensen en eisen met 
betrekking tot de huidige en toekomstige vervoersbehoefte van bedrijven die 
gebruik maken van bedrijfswagens, de tevredenheid over de verschillende merken 
en de vervangingsplannen (naar volume, merken, aandrijfsoorten). Bovendien biedt 
het onderzoek ruimte om actuele thema’s mee te nemen zoals verduurzaming en 
verkeersveiligheid. Alles vanuit het perspectief van de werkgever. 

In 2019 is de basis gelegd en wordt de markt van lichte bedrijfswagens in kaart 
gebracht. In de komende jaren zal het onderzoek ook inzicht gaan geven in trends en 
ontwikkelingen in de sector.

De Monitor Lichte Bedrijfswagens is een initiatief van RAI Vereniging. Onderzoek en 
analyse zijn uitgevoerd door VMS | Insight.

Verantwoording

Het onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van een internetenquête in de 
periode juni -augustus 2019. Functionarissen die (mede-) verantwoordelijk zijn voor de 
invulling van het wagenpark bedrijfswagens ontvingen gepersonaliseerde uitnodigingen 
om deel te nemen aan het onderzoek. Verder zijn er anonieme hyperlinks geplaatst in 
relevante e-mailnieuwsberichten en op websites. Importeurs hebben meegeholpen bij 
de benadering van respondenten. Daar waar dit heeft geresulteerd in een afwijkende 
opbouw van respondenten, heeft een weging plaats gevonden. Na weging zijn alle 
wagenparken (naar omvang) goed vertegenwoordigd. Om het aantal responderende 
bedrijven te optimaliseren is samengewerkt met SmartProfile en Expomotion.

Response

Aantal respondenten:  523
Aantal respondenten na schoning: 422

De response is ruim voldoende om betrouwbare resultaten te genereren. Indien 
statistisch verantwoord is nader ingezoomd op gedetailleerde resultaten.
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