Fleetowners

Fleetowners
en -managers
op weg naar 2050

Fleetowners en -managers op weg naar 2050

Fleetowners en -managers op weg naar 2050
De zorg voor het milieu neemt al jaren een prominente plek in op de politieke
agenda, niet alleen in Nederland maar in de hele Europese Unie. In dit kader heeft
het terugdringen van CO2-emissies door auto’s en andere motorvoertuigen een
hoge prioriteit. Transport van mensen en goederen is verantwoordelijk voor bijna
30% van de totale CO2-uitstoot van de EU, en 72% van die 30% is afkomstig is van
wegtransport. Voor elke liter benzine die een motorvoertuig gebruikt, komt er
2,2 kilogram aan CO2 uit de uitlaat. Als onderdeel van de inspanningen om de
CO2-uitstoot te verminderen, heeft de EU zich ten doel gesteld de uitstoot
veroorzaakt door transport tegen 2050 met 60% te verminderen ten opzichte van
het niveau in 1990*.
*

Bron: Europees Parlement

Elektrisch rijden is maar een deel van de oplossing
De genoemde uitstoot van CO2 door motorvoertuigen wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals diesel en benzine. Op grond van dit gegeven heeft
elektrisch rijden als alternatief de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen in Nederland; een ontwikkeling die ook nog eens werd – en wordt – bevorderd door een actief
stimuleringsbeleid van de overheid. Naast diverse fiscale voordelen komt er vanaf 2020
bijvoorbeeld een aanschafsubsidie voor elektrische auto’s. Daarnaast heeft de overheid voor de periode 2021-2024 een totaalbudget van 100 miljoen gereserveerd om de
tweedehandsmarkt in elektrische auto’s te stimuleren**. De regering wil ons vanaf 2030
zelfs alleen nog maar elektrische auto’s laten kopen, zodat we in 2050 allemaal elektrisch
rijden. Volgens recent onderzoek is dat echter een illusie. Grondstoffen als lithium, veel
gebruikt in de batterijen van elektrische auto’s, zijn onvoldoende beschikbaar. Bovendien is het opschalen van de productie een probleem***. Elektrisch rijden alleen gaat de
beoogde reductie van de CO2-uitstoot dus niet bewerkstelligen.
** Bron: ANWB
*** Bron: proefschrift Jan Hessels Miedema, Instituut voor Energie en Milieukunde, RUG
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Wat kunt u als fleetowner of -manager doen?
Voor bedrijven en andere organisaties is de strijd tegen CO2-emissies een bijna logische
component van een eigentijds MVO-beleid. Geen wonder dat fleetowners en -managers
de afgelopen jaren in groten getale gekozen hebben voor elektrisch aangedreven
alternatieven voor voertuigen die fossiele brandstoffen gebruiken. Elektrische mobiliteit
bevordert het duurzame imago van een organisatie, en dankzij de medewerking van de
fiscus wordt het voor u als fleetowner of -manager extra aantrekkelijk gemaakt om erin te
investeren. Echter, nu op grond van de bovengenoemde ontwikkelingen duidelijk begint
te worden dat elektrisch rijden in elk geval op de beoogde termijn – tussen nu en 2050
– niet het complete antwoord biedt op de uitdaging die er ligt, zijn er gelukkig ook
andere manieren waarop u als fleetowner of -manager kunt werken aan duurzaamheid.
Hier volgen enkele tips.

Tips voor u als fleetowner of -manager
•●

Gebruik slimme systemen

	Doe uw voordeel doen met de slimme systemen die autoleasebedrijven hebben
ontwikkeld om bestuurders te stimuleren tot milieubewust rijgedrag.

•●

Weet waar uw wagens zijn

	Investeer in technologie om op elk moment te weten waar uw voertuigen zijn. U kunt
dan bijvoorbeeld altijd de dichtstbijzijnde bestuurder naar een klant sturen. Resultaten:
minder brandstofverbruik, minder slijtage en nog een extra tevreden klant ook!

•●

Laat uw auto’s goed onderhouden

	Tijdig en vakkundig onderhoud bevordert de levensduur van uw voertuig en zorgt er
bovendien voor dat uw voertuig zuinig blijft rijden.

●•●

Zorg voor de juiste bandenspanning

	Een te lage bandenspanning geeft extra weerstand en dus een hoger brandstofverbruik en snellere slijtage. Bovendien slijt de band sneller, net als wanneer de bandenspanning te hoog is. Zorg dus dat de bandenspanning van uw auto’s minstens eens
per maand wordt gecontroleerd.
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Naast het hiervoor genoemde kunt ook zelf actief uw bestuurders informeren en motiveren
om hun rijstijl zodanig aan te passen dat ze minder brandstof verbruiken – en dus minder
CO2 uitstoten. Met het oog daarop volgt hier een aantal praktische tips die u kunt delen
met alle bestuurders die vallen onder uw verantwoordelijkheid als fleetowner of -manager.

● Tips

om te delen met uw bestuurders

1. Voor het wegrijden

•

Combineer uw afspraken

	Als je voor elke externe afspraak een aparte reis maakt, verspil je niet alleen tijd maar
ook brandstof. Het is veel efficiënter om afspraken te combineren.

●•

Vervoer geen overbodig gewicht

	Hoe zwaarder de auto, hoe hoger het brandstofverbruik. Verwijder dus dakkoffers en
fietsenrekken als je die niet gebruikt en laat geen overbodige bagage in de auto liggen.

●•

Gebruik je navigatiesysteem

	Je navigatiesysteem helpt je zo recht mogelijk op je doel af te gaan en dus geen
onnodige kilometers te maken.

●•

Start de motor pas als je klaar bent om te vertrekken

	Gordel vastmaken, navigatiesysteem instellen, telefoon in de houder plaatsen: het zijn
handelingen die je het beste kunt uitvoeren voordat je de motor start. Laat je de motor
lopen zonder de auto te verplaatsen, dan verbruik je onnodig brandstof.
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2. Tijdens het rijden

●•

Trek langzaam op
Door rustig op te trekken bespaar je brandstof en voorkom je tegelijkertijd slijtage.

●•

Geef de motor tijd om warm te worden

	Een koude motor verbruikt twee keer zoveel brandstof als een warme motor en slijt
ook nog eens veel sneller. Beperk het motortoerental daarom zoveel mogelijk totdat
de motor warm is..

●•

Gebruik de cruise control

	Is je auto voorzien van cruise control? Maak daar dan goed gebruik van, zelfs op
kleinere afstanden. Je rijdt dan niet alleen relaxter, het is ook goed voor je
brandstofverbruik.

●•

Wees wijs met de airco

	Het gebruik van de airconditioning in je auto kan het brandstofverbruik met wel
10 procent laten stijgen. Schakel de airco dus alleen in als het echt nodig is.

●•

Verspil geen elektriciteit

	De elektriciteit in je auto wordt opgewekt door de dynamo, en hoe harder die moet
werken, hoe meer brandstof jij verbruikt. Gebruik elektrische apparaten als de
achterruitverwarming of de stoelverwarming dus alleen als je ze nodig hebt.

●•

Houd de ramen dicht

	Een open raam geeft extra luchtweerstand, en dat leidt tot een hoger brandstof
verbruik. Houd de ramen dus zoveel mogelijk gesloten en gebruik het ventilatie
systeem van de auto.

●•

Schakel tijdig

	Een te hoog toerental leidt tot een hoger brandstofverbruik. Rijd daarom zoveel
mogelijk met een gelijkmatige snelheid en een laag toerental in een zo hoog
mogelijke versnelling. Als jouw auto een toerenteller heeft, kun je die als hulpmiddel
gebruiken: schakel tussen 2.000 en 2.500 toeren op naar een hogere versnelling
(voor dieselmotoren: tussen 1.500 en 2.000 toeren).
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●•

Rijd rustig

	Bij korte ritten (tot een uur) is de tijdswinst door hard rijden minimaal. Je verbruikt
eigenlijk alleen maar meer brandstof. Bovendien: met een rustige rijstijl hoef je minder
te remmen of accelereren. Ook dat scheelt brandstof, en dus CO2-uitstoot.

●•

Anticipeer op het verkeer

	Zie je aankomen dat je snelheid moet minderen of stoppen voor een rood stoplicht,
dichte spoorbomen of een brug die opengaat, laat dan tijdig het gas los en laat de
auto rustig uitrollen.

•

Zet de motor af bij kortere stops

	Laat de motor niet draaien als je stilstaat voor een openstaande brug, bij gesloten
spoorbomen of in de file.

•

Parkeer in de richting waarin u wilt wegrijden

	De auto keren met koude motor direct na vertrek is meer vervuilend voor het milieu
dan wanneer je dit met een warme motor doet.

Duurzaam rijden én besparen op uw mobiliteitskosten
CO2-reductie is een mooi streven, maar voor u als fleetowner of -manager wordt het nog
interessanter als u beseft dat ‘duurzaam rijden’ bovendien leidt tot aanzienlijke besparingen op de mobiliteitskosten van uw organisatie. Bij de gemiddelde niet-elektrische
leaseauto bestaat de Total Cost of Ownershop al snel voor zo’n 40 procent uit brandstof,
onderhoud/reparaties en verzekeringen/schades****. Op al die fronten gaat u aanzienlijk
besparen wanneer uw bestuurders hun rijstijl aanpassen zoals hierboven omschreven. Zo
kunnen de besparingen op de brandstofkosten oplopen tot 15%*****. Op onderhoud en reparaties bespaart u doordat banden en andere onderdelen langer meegaan en er minder
kans is op plotselinge defecten. Bovendien vermindert een verantwoorde rijstijl het risico
van schades door ongevallen, hetgeen zich op termijn ook zal vertalen in lagere verzekeringspremies. En tot slot nog een mooi maatschappelijk neveneffect: een verantwoorde
rijstijl zorgt ervoor dat de geluidsoverlast van gemotoriseerd verkeer wordt gereduceerd.
****

Bron: European Copper Institute

*****

Bron: ECOdrive
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Autoplanning Lease & Rental Services
Deze whitepaper wordt u aangeboden door Autoplanning Lease & Rental Services, onafhankelijk specialist in autoleasing sinds 1997. In de visie van Autoplanning is de bestuurder zelf de sleutel tot lagere mobiliteitskosten. Daarom bieden wij autoleaseproducten
op maat, waarbij we veilig en energiezuinig rijgedrag stimuleren en financieel belonen.
Een voorbeeld is ons product Challenge Lease, een interactief spaarprogramma met
een mobiele app die de bestuurders voorziet van handige tips & tricks en hen bovendien
attendeert op goedkope tanklocaties in de buurt.
Spreekt onze visie op mobiliteit en mobiliteitskosten u aan en wilt u er meer over weten?
Ga dan naar www.autoplanning.nl.
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