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Niemand hoeft u te vertellen dat 

bedrijfsauto’s een grote kost zijn. 

Brandstof, onderhoud, waardeverlies 

en verzekeringen zijn maar enkele 

factoren die ervoor zorgen dat auto’s, 

bestelwagens of vrachtwagens een 

invloed hebben op uw omzet. 

In deze handleiding wordt er u meer 

verteld over die kosten en hoe u ze onder 

controle kunt krijgen. Ze gaat dieper in 

op de factoren die de kosten doen stijgen 

en de stappen die u kunt nemen om ze 

terug te schroeven. U komt bovendien te 

weten hoe fleet management-oplossingen 

u efficiënter en voordeliger kunnen laten 

werken. Via de calculator kunt u op een 

handige en snelle manier berekenen 

hoe waardevol een fleet management-

oplossing voor uw bedrijf kan zijn.  

Wilt u de kosten van uw wagenpark 

drukken? Lees dan deze handleiding. 

INLEIDING



De kosten van uw wagenpark kunnen in twee 

categorieën opgesplitst worden: variabele en 

vaste kosten. Uw vaste kosten vloeien voort uit uw 

investering in voertuigen. Waardeverlies en interest zijn 

hier een voorbeeld van. Die kosten zijn onvermijdelijk 

en kunnen niet teruggeschroefd worden. 

Variabele kosten zijn een ander verhaal. Kosten 

zoals brandstof, onderhoud, schade en verzekering 

kunt u allemaal zelf beheren. En als u spreekt met 

besluitvormers die wagenparken beheren, zult u 

al snel merken hoe zwaar die kosten doorwegen. 

Uit een onderzoek van PriceWaterhouseCoopers is 

gebleken dat 75% van de CEO’s uit de transportsector 

brandstofkosten als een van hun grootste operationele 

zorgen beschouwen 1. Een recent onderzoek van 

Webfleet Solutions Telematics heeft aangetoond dat 

de meeste kleine en middelgrote ondernemingen met 

een wagenpark hun kosten te hoog vinden. Bovendien 

zijn ze ervan overtuigd dat ze meer zouden moeten 

doen om hun brandstofgebruik te beperken. 

Men lijkt het er dus wel over eens dat de variabele 

kosten te hoog zijn. Maar wat maakt die kosten nu zo 

hoog?

GEREDEN KILOMETERS

Spreekt voor zich: hoe meer voertuigen, hoe meer 

brandstof u betaalt. Uiteraard wilt u uw voertuigen 

niet onnodig laten rondrijden. Toch is het niet 

vanzelfsprekend om de rijtijden van uw chauffeurs in 

te korten, zeker omdat u niet altijd een duidelijk beeld 

hebt van de locatie van een voertuig en het verkeer. 

Als u de bal misslaat, gaat uw productiviteit erop 

achteruit. 
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1 Wild, J. (2015, April 6). Fuel costs remain big concern for transport 

company chiefs. The Financial Times



RIJGEDRAG

Uw chauffeurs verspillen brandstof als ze constant 

versnellen en vertragen, te snel rijden of bochten 

te snel nemen. Misschien bent u van mening dat 

dit rijgedrag best wel aanvaardbaar is, omdat uw 

chauffeurs sneller op hun bestemming aankomen? 

Niet bepaald! Agressieve chauffeurs zijn vaak niet veel 

sneller dan chauffeurs die rustig en behoedzaam rijden. 

Slecht rijgedrag jaagt uw kosten niet alleen de hoogte 

in, het is ook nog eens compleet nutteloos. Maar 

hoe kunt u iemands rijgedrag verbeteren als u zelf 

niet naast hem in de auto zit? Uit het onderzoek van 

Webfleet Solutions Telematics blijkt dat slechts iets 

meer dan 20% van de wagenparkbeheerders er zeker 

van is dat hun chauffeurs veilig rijden.  Om dingen te 

kunnen veranderen moet u ze met eigen ogen kunnen 

zien. 

SLIJTAGE

De algemene conditie van uw voertuigen kan 

ook een invloed op de kosten hebben. Ook hier 

speelt het gedrag van de chauffeur een grote rol: 

versnellen, hard remmen en traag schakelen kunnen 

nadelig zijn voor de verschillende onderdelen van 

een voertuig. En hoe meer slijtage, hoe hoger uw 

onderhoudskosten.  

De onderhoudskosten nemen ook toe als 

onderhoudsbeurten niet goed gepland worden. 

Hoe vroeger u op de hoogte bent van een 

probleem, hoe beter. Regelmatige, consequente 

onderhoudsbeurten en automatische meldingen 

over mogelijke problemen helpen u om bepaalde 

zaken op te merken en te herstellen zodat er geen 

grote herstellingen nodig zijn en uw voertuigen niet 

nodeloos aan de kant moeten blijven. 

VERZEKERINGEN

Alle bovenstaande factoren hebben ook een impact 

op een andere variabele kost: uw verzekeringspremie. 

Indien uw verzekeringsmaatschappij roekeloos 

rijgedrag of beschadigingen kan bewijzen, zal ze haar 

premie verhogen. 



Fleet management-oplossingen zorgen ervoor dat 

u een duidelijk beeld hebt van de manier waarop 

uw voertuigen gebruikt en beheerd worden. Die 

gegevens helpen u om de nodige stappen te 

ondernemen om de totale beheerkosten efficiënter en 

met meer vertrouwen terug te dringen. 

Hoe kan een efficiënt beheerd wagenpark uw kosten 

verminderen? 

BETER RIJDEN

Via de telematica van uw voertuig geeft een fleet 

management-oplossing u een algemeen beeld van 

het rijgedrag van uw chauffeurs. Ze verzamelt en 

toont gegevens rond versnellen, remmen, snelheid 

en brandstofverbruik. Met die gegevens kunt u 

zien welke medewerkers een meer dan gemiddeld 

brandstofverbruik hebben en waarom dat zo is. Met 

die informatie kunt u dan weer aan de slag om het 

rijgedrag te verbeteren en de kosten te verlagen. 

METEEN FEEDBACK

Uw fleet management-oplossing werkt met een 

driverterminal op het dashboard van uw voertuigen. 

Dat toestel geeft u algemene informatie over het 

rijgedrag van de chauffeur zodat u hem kunt bijsturen 

om energiezuiniger te rijden. 
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FILES EN OMLEIDINGEN VERMIJDEN

De navigatiefunctie van uw driverterminal laat uw 

chauffeurs steeds op de meest efficiënte manier 

op hun bestemming komen. Het toestel volgt de 

verkeerssituatie op de voet zodat uw chauffeurs files 

en wegblokkeringen kunnen vermijden. 

SLIMMER EN EENVOUDIGER PLANNEN

Een fleet management-oplossing laat u steeds 

zien waar chauffeurs zich bevinden. U kunt routes 

efficiënter plannen zodat er minder kilometers 

afgelegd moeten worden.  

ONDERHOUD BETER AANPAKKEN

Auto-onderdelen verslijten minder snel als 

mensen vlotter met hun auto rijden. Als u uw fleet 

management-oplossing gebruikt om het rijgedrag 

van uw chauffeurs te verbeteren, verlaagt u de 

onderhoudskosten en verkleint u het risico op 

een mogelijk defect. Die oplossingen tonen ook 

automatische meldingen wanneer een voertuig op 

onderhoud moet gaan. Ze doen dat op basis van een 

aantal criteria (bijvoorbeeld afgelegde kilometers). 

Hierdoor hebt u meer kans om een probleem vroeg 

op te merken. 

LAGERE PREMIES

Door in voertuigtelematica te investeren, toont 

u uw verzekeringsbedrijf dat u het rijgedrag van 

uw chauffeurs wilt verbeteren. Via de gegevens 

die het systeem verzamelt en analyseert, kunt u 

aantonen in welke mate het rijgedrag verbetert. 

Bepaalde verzekeringsmaatschappijen zijn bereid 

om die gegevens in de berekening van hun 

verzekeringspremies op te nemen.



Klinkt goed, maar misschien had u wel graag wat 

praktische informatie gewild. In dit hoofdstuk 

gebruiken we de besparingscalculator van Webfleet 

Solutions Telematics om aan te tonen hoe een fleet 

management-oplossing een invloed kan hebben op 

de kosten van drie volledig verschillende bedrijven. 

De cijfers tonen aan dat de kosten voor elk bedrijf 

aanzienlijk gedrukt kunnen worden. Het is wel 

belangrijk om op te merken dat een kostenbesparing 

alleen niet voldoende is voor een goede investering. 

U moet ook rekening houden met de aankoop- en 

installatiekosten van de apparatuur. 

Voordat we de voorbeelden bekijken, gaan we dieper 

in op de aankoopkosten en welk aandeel ze in de 

volledige berekening hebben.

VOORBEELDEN VAN  
KOSTENBESPARINGEN



APPARATUURKOSTEN

Elk voertuig moet uitgerust zijn met een 

boordcomputer. U kunt er accessoires zoals een 

driverterminal op aansluiten. De besparingscalculator 

veronderstelt dat de apparatuur over drie jaar 

afgeschreven wordt. De apparatuur kan ook gehuurd 

in plaats van gekocht worden.

SOFTWAREKOSTEN

Fleet management-software heeft heel wat 

interessante functies. Ze laat u de locaties van uw 

voertuigen in realtime zien, geeft u een beeld van het 

rijgedrag en de efficiëntie van uw wagenpark, brengt 

het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot in kaart en 

biedt u nog tal van andere functies. De kosten van 

uw apparatuur hangen af van de functies die u nodig 

hebt en de duur van het afgesloten abonnement. 

TERUGBETAALPERIODE 

Het is niet moeilijk om te berekenen hoelang het duurt 

vooraleer uw fleet management-oplossing uw initiële 

investering heeft terugbetaald. U dient de jaarlijkse 

besparingen met de jaarlijkse kosten te vergelijken. 

Uit al onze berekeningen is gebleken dat bedrijven 

met een wagenpark hun initiële investering in een 

fleet management-oplossing al erg snel terugverdiend 

hebben. 

 

Voorbeeld 1:

SERVICE- EN ONDERHOUDSBEDRIJF 
MET TIEN BESTELWAGENS
Aantal bestelwagens: 10

Aantal kilometers per voertuig per jaar: 48.280

Brandstof: Diesel

Brandstofverbruik: 12,28 liter per 100 km 

Onderhoudskosten per voertuig: € 475

Verzekeringskosten per voertuig: € 2480

Jaarlijkse besparing:

Brandstofkosten (tot 15%): € 12 967

Onderhoudskosten (tot 18%): € 860

Verzekeringspremie (tot 5%) € 1240

Totale jaarlijkse besparing: € 15 067

Jaarlijkse besparingen per voertuig: € 1505

Terugbetaalperiode: 

Totale jaarlijkse besparing: € 15 067

Totale jaarlijkse kosten1: € 4194

Totale nettobesparing: € 11 094

Terugbetaalperiode: 6 maanden
 



 

Voorbeeld 2:

TRANSPORTBEDRIJF  
MET 15 VRACHTWAGENS
Aantal vrachtwagens: 15

Aantal kilometers per voertuig per jaar: 128 745

Brandstof: diesel

Brandstofverbruik: 31,39 liter per 100 km

Onderhoudskosten per voertuig: € 1978

Verzekeringskosten per voertuig: € 3780

Jaarlijkse besparing:

Brandstofkosten (tot 15 %): € 132 557

Onderhoudskosten (tot 18%): € 5345

Verzekeringspremie (tot 5%) € 2835

Totale jaarlijkse besparing: € 140 737

Jaarlijkse besparingen per voertuig: € 9382

Terugbetaalperiode: 

Totale jaarlijkse besparing: € 140 732

Totale jaarlijkse kosten1: € 6241

Totale nettobesparing: € 133 431

Terugbetaalperiode: 1 maand
 

 

Voorbeeld 3:

KOERIERSBEDRIJF MET 20 BESTEL-
WAGENS EN 10 PERSONENAUTO’S
Aantal bestelwagens: 20

Aantal kilometers per voertuig per jaar: 40 232

Brandstof: diesel

Brandstofverbruik:  12,28 liter per 100 km 

Onderhoudskosten per voertuig: € 475

Verzekeringskosten per bestelwagen: € 2480

Aantal personenauto’s: 10

Aantal kilometers per voertuig per jaar: 40 232

Brandstof: benzine

Brandstofverbruik: 5,88 liter per 100 km

Onderhoudskosten per voertuig: € 478,04

Verzekeringskosten per voertuig: € 1489

Jaarlijkse besparing:

Brandstofkosten (tot 15 %): € 27 394

Onderhoudskosten (tot 18%): € 2581

Verzekeringspremie (tot 5%)  € 3224

Totale jaarlijkse besparing: € 33 200

Jaarlijkse besparingen per voertuig: € 1106

Terugbetaalperiode: 

Totale jaarlijkse besparing: € 33 200

Totale jaarlijkse kosten1: € 12 582

Totale nettobesparing: € 20 618

Terugbetaalperiode: 8 maanden
 



DE  
BESPARINGS-
CALCULATOR

Wilt u graag zelf berekenen hoeveel kosten u met 

fleet management-oplossingen kunt besparen? 

Gebruik dan onze besparingscalculator. 

De enige gegevens die u in deze handige tool moet 

ingeven, zijn het aantal voertuigen in uw wagenpark, 

het gemiddeld aantal kilometers en het soort 

brandstof dat u gebruikt. Na een aantal seconden 

krijgt u een volledig overzicht van uw potentiële 

besparingen en de terugbetaalperiode. 

U krijgt daarnaast een realistisch beeld van de 

manier waarop een fleet management-oplossing uw 

bedrijf kan helpen. Het gedetailleerde overzicht laat 

andere besluitvormers in uw bedrijf zien waarom 

investeringen in dit domein de moeite waard zijn. 

Veel succes! 

OVER DE BESPARINGSCALCULATOR

De besparingscalculator werd ontwikkeld door Webfleet Solutions 

Telematics in samenwerking met DEKRA Akademie GmbH, een 

toonaangevend Duits kennisinstituut gespecialiseerd in transport 

en verkeer. Deze online tool geeft u een schatting van de kosten 

die u met voertuigtelematica kunt besparen. De kosten en 

besparingen worden berekend op basis van betrouwbare gegevens 

die in de praktijk ingezameld worden en informatie van het 

uitgebreide klantenportfolio van Webfleet Solutions Telematics. De 

berekeningsformules in de besparingscalculator zijn gecontroleerd 

door DEKRA Akademie GmbH.

DISCLAIMER

Alle resultaten uit de besparingscalculator worden gebruikt om 

gegevens te vergelijken. Webfleet Solutions Telematics en DEKRA 

Akademie GmbH kunnen niet instaan voor de nauwkeurigheid van 

de gegevens uit de calculator en doen uitdrukkelijk afstand van alle 

directe, indirecte of wettelijke garanties, inclusief maar niet beperkt 

tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid 

voor dit doel. Webfleet Solutions Telematics en DEKRA Akademie 

GMBH zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk ten aanzien van 

elke persoon of entiteit, betreffende elk verlies, fouten, resultaten 

of ongeschiktheid of elke directe, indirecte of bijzondere schade, 

ongeacht de manier waarop de schade veroorzaakt is, wanneer die 

persoon of entiteit vertrouwt op informatie die uit deze online tool 

verkregen wordt.

https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/savings-calculator/

