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leasenemer van het leasecontract, 
met daarin de leasetermijn volgens 
de meest actuele gegevens. Daar-
naast bevat de afleveringsverklaring 
informatie die nog niet eerder 
bekend was, zoals het kenteken en 
de definitieve afleveringsdatum. Dit 
wordt ook wel de bevestiging inge-
bruikname leaseauto genoemd.

08. AFSCHRIJVING 
Het boekhoudkundig verwerken van 
de waardevermindering van een 
kapitaalgoed, zoals een auto. Voor-
beeld: er is een nieuwe bedrijfsauto 
aangeschaft van 10.000 euro en de 
eigenaar wil over vijf jaar een nieuwe 
auto kopen. In dat geval wordt er elk 
jaar 2.000 euro in de boekhouding 
afgeschreven, zodat de bedrijfsauto 
over vijf jaar boekhoudkundig 0 euro 
waard is. Er kan dan een nieuwe auto 
worden aangeschaft.

09. AFTREKBAARHEID
Bepaalde kosten mogen geheel of 
gedeeltelijk in mindering worden 
gebracht van het behaalde bedrijfs-
resultaat om de belastbare basis  
van de onderneming te bepalen. 

Hierdoor wordt de belastbare basis 
voor een onderneming verminderd 
en wordt er een gedeelte belas- 
ting vermeden. De fiscus bepaalt  
bijvoorbeeld welke autokosten vol- 
ledig of gedeeltelijk mogen worden 
afgetrokken.

10. AKS
Deze afkorting staat voor Afkoop 
Kleine Schades. Dat betekent dat  
er een mogelijkheid is om kleine 
schades af te kopen met als doel de 
administratieve last voor een bedrijf 
te beperken.

11. APK
Deze afkorting staat voor Algemene 
Periodieke Keuring. De APK is in 
Europa een wettelijk verplichte keu-
ring ter bevordering van de verkeers- 
veiligheid en tevens ter bescherming 
van het milieu. De keuringsplicht 
staat in Nederland beschreven in de 
Wegenverkeerswet 1994. Tijdens  
de APK beoordeelt de keurmeester 
het voertuig op drie aspecten:  
verkeersveiligheid, milieu en regis-
tratie. Wanneer en hoe vaak een 
voertuig moet worden gekeurd, 

01. AANBETALING
Het bedrag dat degene die het 
leasecontract aangaat betaalt aan 
de leasemaatschappij om financiële 
risico’s te beperken. De investering 
wordt met het bedrag van de aan-
betaling verlaagd, wat een verlaging 
van het maandelijkse leasebedrag 
tot gevolg heeft. Er wordt ook wel 
gesproken van ‘eerste betaling’, deze 
wordt als zodanig gefactureerd.

02. AANSCHAFPRIJS
De prijs die een koper daadwerkelijk 
betaalt voor de aanschaf van een 
voertuig.

03. ADDITIONELE KOSTEN
De vergoeding die wordt gerekend 
voor de diverse, extra diensten  
binnen een leasecontract.

04. ADDITIONAL LEASE
De mogelijkheid om medewerkers in 
een kleine c.q. zuinige auto te laten 
rijden, terwijl ze een comfortabele 
oplossing geboden krijgen voor de 
zomer- en wintervakantie. Concreet: 
de berijder kiest een kleinere/ 
zuinigere leaseauto voor dagelijks 

gebruik en voor vakanties wordt een 
grotere auto beschikbaar gesteld. De 
reguliere leaseauto wordt tijdens de 
vakantie ingeleverd in verband met 
de bijtelling. De werkgever betaalt het 
leasetarief inclusief vakantieauto, 
maar bespaart op de totale kosten, 
omdat de werknemers een goedkopere 
auto rijden voor regulier gebruik.

05. AFKOOP
De voortijdige beëindiging van  
een leasecontract, door middel van 
betaling van een afkoopsom en  
van de overdracht van het lease- 
object. De afkoopsom is gebaseerd 
op het verschil tussen de handels-
waarde en de boekwaarde, ver- 
meerderd met eventuele kosten en 
winstderving.

06. AFKOOP EIGEN RISICO
De mogelijkheid om bij een lease-
contract (een deel van) het eigen 
risico tegen betaling van een premie 
af te kopen. Vaak in het geval van 
schade of diefstal.

07. AFLEVERINGSVERKLARING
De schriftelijke bevestiging aan de 
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hangt af van de brandstof waarop  
de auto rijdt. 

12. AUTO ABONNEMENT
Dit wordt ook wel private lease 
genoemd. Met een Auto Abonnement 
weet de automobilist waar hij aan  
toe is, want het betekent onbezorgd 
een nieuwe auto rijden zonder  
borg of grote investering vooraf. 
Inclusief wegenbelasting, reparaties, 
onderhoud, bandenservice én allrisk- 
verzekering voor een vast bedrag  
per maand. 

13. AUTO VAN DE ZAAK
Een personen- of bestelwagen die 
door de werkgever ter beschikking 
gesteld wordt aan een werknemer en 
door deze werkgever (grotendeels) 
betaald wordt.

14. AUTOLEASE
Het verschaffen van het gebruiks-
recht van een voertuig aan de  
leasenemer gedurende een over- 
eengekomen periode tegen een 
overeengekomen vergoeding. Door-
gaans zijn alle gebruiksaspecten  
bij het leasecontract inbegrepen: 

financiering, verzekering, onderhoud, 
reparatie en service.

15. BANKGEBONDEN  
LEASEMAATSCHAPPIJ
Een leasemaatschappij die dochter  
is van een bank.

16. BEDRIJFSMIDDEL
De zaken die in een onderneming 
worden gebruikt, maar die niet ver-
kocht mogen worden. Een onder-
neming heeft bedrijfsmiddelen nodig 
om producten te kunnen maken of 
om diensten te kunnen verlenen. 
Voorbeelden hiervan zijn: machines, 
transportmiddelen, gereedschappen, 
inventaris, maar ook goodwill of ver-
gunningen. Voor het berekenen van 
de afschrijving en voor de diverse 
investeringsregelingen is het van 
belang om te weten wat precies het 
bedrag is, dat is geïnvesteerd in een 
bedrijfsmiddel.

17. BEDRIJFSAUTO
Ook wel auto van de zaak genoemd 
en deze wordt ingezet voor bedrijfs-
doeleinden. Het is een voertuig  
dat de werkgever gratis of tegen 

gunstige voorwaarden ter beschik-
king stelt van de werknemer. Er zijn  
verschillende soorten bedrijfsauto’s 
beschikbaar zoals personenauto’s, 
lichte bedrijfsauto’s en zware 
bedrijfsauto’s.

18. BEDRIJFSSCHADEREGELING
De regeling waarin vastgelegd is 
welk bedrag de eigenaar van een 
auto kan claimen als gevolg van de 
stilstand van zijn auto na een onge-
val. Dit geldt alleen voor verhaalbare 
schades. Dit zijn schades waarbij een 
tegenpartij schuld bekent, direct dan 
wel later, van de door hem/haar aan-
gebrachte schade. In alle andere 
gevallen is de schade niet verhaal-
baar en wordt er eigen risico door- 
berekend aan de leasenemer.

19. BIJTELLING
De waardering die wordt gegeven 
voor het privégebruik van de lease-
auto. De bijtellingspercentages van 
een auto zijn afhankelijk van de 
 uitstoot van de auto. Voor 2018 zijn 
deze percentages: 4% en 22%. De 
cataloguswaarde van de leaseauto 
inclusief opties wordt tegen het  

van toepassing zijnde bijtellings-
percentage opgeteld bij het loon  
van de werknemer of het inkomen 
van de onderneming. Daarover 
wordt vervolgens belasting betaald. 
Het percentage van 4% geldt vanaf 
2019 tot maximaal 50.000 euro  
van de catalogusprijs, voor een even-
tueel bedrag erboven geldt het  
dan geldende algemene bijtellings-
percentage van 22%.

20. BKR-REGISTRATIE
De Bureau Krediet Registratie is  
een instantie in Tiel die door par- 
ticulieren aangegane leningen en 
betalingsachterstanden registreert.

21. BODEMRECHT
De mogelijkheid van de Belasting-
dienst om zich te verhalen op zaken 
die zich op de bodem van de belas-
tingschuldige bevinden. Het bodem-
recht ziet niet alleen op zaken van  
de belastingschuldige zelf, maar  
ook op zaken die van derden zijn, mits 
deze zich op bodem van de belas-
tingschuldige bevinden.  
Bijvoorbeeld: gesteld dat X een  
auto onder eigendomsvoorbehoud 
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levert aan Y. Als Y zijn belastingen  
niet heeft betaald, dan kan de 
 Belastingdienst beslag leggen op  
de auto. De Belastingdienst kan 
 vervolgens de auto verkopen en 
 vanuit de opbrengst daarvan de 
belastingschuld alsnog innen.  
X is daarmee wel zijn eigendom 
van de auto kwijt. 

22. BOEKWAARDE
De op een bepaald moment tijdens 
de contractduur van het lease-
contract bepaalde waarde van het 
object. Deze waarde wordt mede 
bepaald door de door leasemaat-
schappij gedane investering ten 
behoeve van het leasecontract  
en de tot op dat moment aan lease-
nemer in rekening gebrachte bedrag 
van afschrijving.

23. BPM
Afkorting die staat voor Belasting  
van Personenauto’s en Motor- 
rijwielen. BPM is de eenmalige  
belasting die aan de belastingdienst 
betaald dient te worden bij registratie 
van personenauto’s, bestelauto’s en 
motorrijtuigen.

24. BRANDSTOFCONTRACTEN
De vorm van dienstverlening door  
de leasemaatschappij die de lease-
nemer in staat stelt om met een 
brandstofpas op rekening te tanken. 
Het betalen hiervan kan gebeuren 
door een periodieke verrekening met 
het maandelijks betaalde voorschot 
of door verrekening achteraf op basis 
van de werkelijke brandstofkosten. In 
het contract zijn de details rondom 
de levering van de brandstof vast-
gelegd, zoals de facturering, het 
beheer en de administratie. 

25. BTW
Afkorting die staat voor Belasting 
Toegevoegde Waarde wordt ook wel 
omzetbelasting genoemd. De BTW is 
een (verbruikers)belasting die wordt 
geheven op de levering van roerende 
goederen en/of diensten in 136 lan-
den, waaronder de meeste Europese 
lidstaten. De BTW is inbegrepen  
in de prijs die de afnemer moet  
betalen. In Nederland bedraagt de 
BTW 21%.

26. BUFFERRENTE
De rentevergoeding die de lease-

maatschappij bij open calculaties 
aan de klant betaalt over het verschil 
tussen de vooruit gefactureerde 
bedragen en de geboekte kosten.

27. CALCULATIENIVEAU
De codering in het calculatiebestand 
dat aangeeft hoe scherp het lease- 
tarief berekend zal worden. Dit is 
onder meer afhankelijk van de 
grootte van het wagenpark van de 
prospect en/of klant.

28. CASCOSCHADE
De schade aan het voertuig zelf.

29. CASCOVERZEKERING
De verzekering die alle niet op  
derden verhaalbare schades aan het 
object verzekert, alsmede diefstal 
van het voertuig.

30. CATALOGUSPRIJS 
De in Nederland door de fabrikant of 
importeur kenbaar gemaakte prijs 
van een voertuig, die naar zijn inzicht 
bij verkoop aan de uiteindelijke  
afnemer valt te berekenen. In deze 
geadviseerde verkoopprijs is de BPM 
niet inbegrepen.

31. CAPTIVE LEASE- 
MAATSCHAPPIJ
Een leasemaatschappij die in de 
meeste gevallen eigendom is van 
automerken en/of importeurs.  
Via het dealernetwerk worden de 
leaseproducten van deze zoge-
naamde captives aangeboden. In  
een aantal gevallen komt het voor 
dat een automerk het eigen lease- 
label onderbrengt bij een bank- 
gelieerde of multimerk-leasemaat-
schappij; deze zorgt dan voor de 
totale afhandeling.

32. COLLECTIEF AUTO  
ABONNEMENT
Het Collectief Auto Abonnement is 
ontwikkeld door Volkswagen Pon 
Financial Services en is een privé 
leaseconstructie waaraan alle 
medewerkers van een bedrijf kunnen  
deelnemen. Het is vergelijkbaar met 
een collectieve ziektekostenverzeke-
ring en een collectief fietsplan. Het 
Collectief Auto Abonnement heeft 
zowel voordelen voor de werkgever 
als voor de werknemer. Alle lease- 
contracten worden gesloten met  
de werknemers, zij betalen ook de  
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maandelijkse facturen. Voor de  
fiscus is er zodoende geen sprake 
van bijtelling. Dat heeft voor beide 
partijen als voordeel dat bij een 
eventuele uitdiensttreding de auto 
behouden kan worden. Ook finan-
ciële gevolgen van werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid of overlijden 
zijn gedekt.

33. CONTRACT- 
AANSPRAKELIJKHEID
Het verantwoordelijk zijn voor de  
uitvoerbaarheid van een overeen-
komst. De leasemaatschappij is  
verantwoordelijk voor het realiteits-
gehalte van een onder een lease- 
contract of een bindende offerte 
aangeboden leaseprestatie. Dat is 
zowel in juridisch, financieel en/of 
 fiscaal opzicht het geval. 

34. CONTRACTBREUK
Contractbreuk treedt op als de lease- 
maatschappij of de leasenemer zich 
niet aan de afspraken van het over-
eengekomen contract houdt. Eén 
van de partijen leeft de afspraken 
niet na zoals de andere partij ver-
wacht. Men kan er dan voor kiezen 

het contract op te zeggen of te 
ontbinden.

35. CONTRACTDUUR
De periode tussen de begindatum  
en de voorziene einddatum van  
het leasecontract. De duur is  
meestal uitgedrukt in maanden. 
De gemiddelde contractduur is de 
som van de contractduur van alle 
contracten gedeeld door het 
aantal contracten.

36. DAGWAARDE
De waarde van de leaseauto in het 
economisch verkeer op een bepaalde 
datum, vlak voor de schade. De  
dagwaarde is het bedrag dat op 
dat moment uitgekeerd zou 
worden bij verkoop.

37. ECONOMISCH EIGENDOM
Aanduiding voor het bezit van een 
economische waarde van een object. 
Het economische eigendom ligt  
bij de partij die de economische  
risico’s over de auto loopt. Het eco-
nomische eigendom bepaalt het  
verschil tussen operationele en 
financiële leasing.

38. ECONOMISCHE  
LEVENSDUUR
De optimale gebruiksduur van een 
auto. Deze is altijd korter dan de   
technische levensduur.

39. EIGEN RISICO 
De niet verzekerde schade die in 
rekening wordt gebracht bij de 
leasenemer. Dit risico kan worden 
afgekocht.

40. FINANCIAL LEASE
Een niet opzegbare financierings-
overeenkomst waarbij de looptijd 
gelijk ligt aan de verwachte econo-
mische levensduur van het voertuig. 
De leaseauto komt ter beschikking 
van de huurder en deze heeft de 
 verplichting tot de volledige ver-
goeding van de investering die de 
leasemaatschappij heeft gedaan.

41. FINANCIAL LEASE- 
OCCASION
Jong gebruikte auto’s die een aan- 
tal jaren of maanden in de lease  
hebben gezeten en opnieuw worden 
ingezet. Een jonge occasion heeft  
zijn eerste (hoge) afschrijving al 

gehad, wat zorgt voor een gunstig 
leasetarief. Bovendien is een te  
leasen occasion direct beschik- 
baar en uit voorraad leverbaar en  
is een korte of flexibele looptijd 
mogelijk. Bij financial lease is de 
ondernemer eigenaar van de occa-
sion, wat vele fiscale voordelen  
oplevert, zoals de aftrek BTW. Aan 
het einde van het contract is de 
ondernemer eigenaar van de auto. 
Ideaal voor mensen die willen inves-
teren zonder een liquiditeitsverlies 
voor de onderneming.

42. FISCALE AFSCHRIJVING
De afschrijving op vaste activa die 
voor de berekening van de belast-
bare winst gebruikt worden. Om te 
kunnen afschrijven op een bedrijfs-
middel, moet het bedrag bepaald 
worden dat jaarlijks mag worden 
afgeschreven. Daarvoor zijn drie 
gegevens nodig: de aanschafkosten, 
de restwaarde en de vermoedelijke 
gebruiksduur (in jaren).

43. FISCALE BIJTELLING
Hiervan is sprake wanneer de lease-
auto, die beschikbaar wordt gesteld 
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door de werkgever, ook privé wordt 
gebruikt. Het fiscaal inkomen van  
de werknemer wordt verhoogd met 
een door de fiscus vastgesteld 
bedrag. Voor leaserijders is het 
belangrijk om te weten hoe hoog de 
bijtelling is, om zo een inschatting te 
kunnen maken van de uiteindelijke 
kosten. 

44. FISCALE WAARDE 
De cataloguswaarde op het moment 
van afgifte van het kenteken (deel 
1A), inclusief alle opties en accessoi-
res, BTW en BPM. Alleen af-fabriek 
opties tellen mee in de fiscale 
waarde. Achteraf toegevoegde acces- 
soires (door de dealer, zoals een  
dakkoffer of trekhaak), tellen niet  
mee in de fiscale waarde.

45. FLEXIBLE LEASE
Deze leasevorm staat voor flexibel 
omgaan met mobiliteit. Flexible  
lease biedt de mogelijkheid om op  
de momenten dat het nodig is het 
leasecontract te beëindigen en om 
na twaalf maanden geheel kosteloos 
de leaseauto weer in de leveren bij 
de leasemaatschappij. 

46. FOAK
Afkorting die staat voor Fleet Owner 
Advies Korting. Deze korting ontvan-
gen grote wagenparkeigenaren 
indien zij een nieuwe auto 
aanschaffen.

47. FULL OPERATIONAL LEASE
De meest uitgebreide vorm van 
leasing. Het leasetarief is bij full ope-
rational lease inclusief bijkomende 
 diensten zoals onderhoud, verzekering 
en eventueel vervangend vervoer.

48. GECALCULEERDE  
RESTWAARDE
De economische restwaarde van  
een object die wordt gebruikt in een 
leasecalculatie.

49. GEEL/GRIJS KENTEKEN
Historisch gegroeid onderscheid 
tussen personenauto’s en bestel-/
vrachtauto‘s. Voorheen was het  
kentekenbewijs van personenauto’s 
geel en dat van bestel-/vrachtauto’s 
grijs van kleur.

50. GESLOTEN CALCULATIE
Bij deze calculatievorm is er sprake 

van een vast maandbedrag per  
contract. Er wordt geen inzicht in  
de calculatie geboden en dus op 
welke wijze het leasebedrag tot 
stand is gekomen. Kort gezegd,  
het is niet inzichtelijk wat de prijs  
is van de onderdelen die het totale 
lease bedrag vormen.

51. HANDELSWAARDE
De waarde van de auto die in het  
vrije handelsverkeer kan worden 
gerealiseerd.

52. HOUDERSCHAPSBELASTING
Officieel ‘motorrijtuigenbelasting’ 
geheten. Het is een belasting die  
de kentekenhouder van een motor-
rijtuig moet betalen voor het bezit  
er van. Sinds de Wet op de Motor- 
rijtuigenbelasting op 1 april 1995 is 
gewijzigd, is niet langer het daad- 
werkelijk gebruik van een voertuig  
op de openbare weg de grondslag 
om belasting te heffen, maar is het 
bezit belastbaar.

53. HUURKOOP
Specifieke vorm van koop en verkoop 
op afbetaling met rente. Bij huurkoop 

mag het product dat aangeschaft 
wenst te worden, direct worden 
 meegenomen. Er wordt dan iedere 
maand een bepaald bedrag betaald 
totdat het hele bedrag is afbetaald. 
Pas dan is het product van de nieuwe 
eigenaar.

54. IFRS
Deze afkorting staat voor Internatio-
nal Financial Reporting Standards.  
In IFRS 16, onderdeel van deze inter-
nationale boekhoudregels, wordt er 
onder meer anders dan voorheen 
tegen de financiële verplichtingen 
met betrekking tot operationeel 
geleasete voertuigen aangekeken. 
Op grond van IFRS 16 moeten vanaf 
2019 in principe alle activa worden 
opgenomen op de balans van de 
huurder/lessee. Momenteel worden 
geleasete activa uitsluitend opgeno-
men op de balans van de huurder/
lessee als het financiële leasecon-
tracten betreft. Het is echter niet  
op elk bedrijf van toepassing, binnen 
de EU zijn in principe alleen beurs-
genoteerde bedrijven verplicht om 
deze internationale boekhoudregels 
te hanteren.
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55. INNAME SCHADE
Een schade die geconstateerd is  
aan het voertuig die voor of tijdens 
inlevering aanwezig was, maar niet 
gemeld is bij de leasemaatschappij 
of verzekeraar. 

56. INVESTERINGSAFTREK
Investeringen in het bedrijfsvermogen 
worden vaak fiscaal beloond met 
investeringsaftrek. Dit is een bedrag 
dat van het belastbaar inkomen 
afgetrokken mag worden wanneer er 
in het jaar voor méér dan 2.300 euro 
is geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. 
De aftrek is een percentage van het 
investeringsbedrag exclusief de 
omzetbelasting.

57. JURIDISCH EIGENDOM
Het meest omvattende recht dat  
een persoon kan hebben is eigen-
dom. Een eigenaar heeft de beschik-
kingsbevoegdheid om een lease- 
object te verkopen en na betaling 
van de koopsom de koper het eigen-
dom te geven.

58. KEURMERK PRIVATE LEASE
Dit keurmerk hoort bij de Stichting 

Keurmerk Private Lease en deze 
stichting heeft zich als doel gesteld 
om de consument te beschermen. 
Dankzij het keurmerk is er duidelijk bij 
welke partij er veilig en verantwoord 
kan worden geleased. Het Keurmerk 
Private Lease staat dan ook voor: 
betrouwbaarheid, helderheid en 
transparantie en onafhankelijkheid. 
Pas na een uitgebreide toetsing mag 
een aanbieder van privé lease het 
keurmerk voeren.

59. KIA
Afkorting die staat voor Kleinschalig-
heidsinvesteringsaftrek. Als startende 
ondernemer is het noodzakelijk om te 
investeren in bedrijfsmiddelen. Om 
ondernemers hierin te stimuleren en 
tegemoet te komen, heeft de over-
heid de investeringsaftrek in het 
leven geroepen. Om voor de KIA in 
aanmerking te komen moet ieder aan 
te schaffen bedrijfsmiddel minimaal 
450 euro (excl. btw) kosten. Om ver-
der voor de KIA in aanmerking te 
komen moet het totaalbedrag van de 
investeringen minimaal 2.300 euro 
bedragen en maximaal 309.693 
euro. Voor investeringen tussen 2.301  

en 55.745 euro bedraagt het af te 
trekken percentage 28 procent.

60. KILOMETERBUNDEL
Met een kilometerbundel wordt 
alleen betaald voor het gebruik van 
een auto en niet voor het bezit. De 
gekochte kilometers uit de kilometer-
bundel mogen worden opgereden in 
een auto die in bruikleen wordt ver-
strekt. Op deze manier worden de 
hoge vaste kosten van een nieuwe 
auto ontweken. In de bruikleenauto 
zit een registratiesysteem die bij-
houdt hoeveel kilometers er in de 
auto worden gereden. Wanneer  
er meer wordt gereden dan de 
gekochte bundel, dan kan er wel 
gewoon door worden gereden, 
alleen wordt er een bedrag extra  
per gereden kilometer gerekend.

61. KILOMETERVERGOEDING
De vergoeding die door de werk- 
gever aan de werknemer wordt uit-
gekeerd voor de gereden zakelijke 
kilometers met een privé-auto.

62. LEASINGMAATSCHAPPIJ
Een onderneming die haar lease- 

auto’s ter beschikking stelt door 
 middel van een leaseconstructie. 
Hierbij wordt de betreffende auto  
ter beschikking gesteld aan een 
huurder waarvoor hij of zij een 
(maandelijkse) vergoeding betaalt 
aan de leasemaatschappij.

63. LEASECONTRACT
Ook wel individuele leaseovereen-
komst genoemd. Het betreft een 
contract dat wordt gemaakt tussen 
een leasemaatschappij en een lease-
nemer voor een nader vast te stellen 
leaseperiode. Een full operational 
leasecontract duurt meestal maxi-
maal 60 maanden. Een leasecontract 
korter dan 12 maanden wordt short-
lease genoemd.

64. LEASETERMIJN
Periodiek door de leasenemer te 
betalen prijs voor de ter beschikking 
gestelde auto en de overeengekomen 
aanvullende diensten.

65. LEASETARIEVEN
Periodiek door de leasenemer 
te betalen vergoeding voor de 
ter beschikking gestelde auto en 
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de overeengekomen aanvullende 
diensten.

66. LESSEE
Degene die het leasecontract 
 aangaat, oftewel de leasenemer.

67. LESSOR
De leasemaatschappij, oftewel de 
leasegever.

68. MANTELOVEREENKOMST
Overeenkomst tussen leasenemer en 
leasegever, waarbij de algemene 
voorwaarden en de belangrijkste  
bijzondere voorwaarden van toekom-
stige leasecontracten vóóraf worden 
overeengekomen. Met mantelover-
eenkomsten wordt beoogd het raam-
werk neer te zetten voor meerdere af 
te sluiten individuele leasecontracten 
over een  langere periode.

69. MOBILITEITSBUDGET
Een maandelijks budget waarmee  
de medewerker verantwoordelijk is 
voor zijn eigen mobiliteit. Als de 
 werknemer geld overhoudt kan hij  
of zij dit vrij besteden. Bij een tekort 
moet de werknemer echter zelf 

 bijbetalen. De werkgever kan een 
mobiliteitsbudget uit kostenover- 
weging aanbieden aan haar werk- 
nemers, maar bijvoorbeeld ook om 
werknemers bewust te maken van  
de kosten van mobiliteit. De grootste 
voordelen van een mobiliteitsbudget 
voor een werknemer zijn flexibiliteit 
en keuzevrijheid. 

70. MOBILITEITSKAART
Een persoonlijke mobiliteitsoplossing 
in de vorm van een kaart die is  
uitgerust als zakelijke OV-chipkaart. 
Deze kaart geeft medewerkers  
van een bedrijf toegang tot tal van 
vervoersopties, zoals: trein, bus, 
tram, metro, poolauto, taxi, OV-fiets, 
P+R parkeren en huurauto. De ver-
voersopties zijn af te stemmen op 
kosten beheersing, plaatsonafhanke-
lijk  werken en  doelstellingen met 
het oog op  Maatschappelijk Verant-
woord  Ondernemen. Medewerkers 
kiezen doorgaans vrij uit de aange-
boden opties. Een mobiliteitskaart 
maakt bovendien een eind aan 
de enorme rompslomp rondom 
geld voorschieten en het indienen 
van declaraties.

71. MULTIMODALITEIT
Het bevorderen van een verant-
woorde keuze van de meest 
geschikte vervoerswijze uit ver-
scheidene alternatieven.

72. NETTO OPERATIONAL LEASE
Deze vorm van leasing kenmerkt zich 
als off balance-financiering met 
behoud van eigen beheer over het 
voertuig. Het juridisch en economisch 
eigendom ligt volledig bij de 
leasemaatschappij. 

73. NO-CLAIMKORTING
De korting die de verzekerings- 
nemer krijgt op de premie-
verplichting, indien hij geen 
 schadeclaims heeft ingediend 
 gedurende de voorgaande periodes. 
De korting kan oplopen naarmate 
gedurende langere tijd geen  
claims worden ingediend.

74. OFF BALANCE- 
FINANCIERING
Een financieringsvorm door een 
onderneming die als gevolg heeft 
dat deze de investering niet op de 
balans hoeft op te nemen.

75. OPERATIONAL LEASE
Een dienstverlening, waarbij een 
leaseauto door een leasenemer 
tegen betaling van een vergoeding 
gedurende een overeengekomen 
periode aan een leasemaatschappij 
in gebruik wordt gegeven. De 
 contractduur is korter dan de 
 economische levensduur van de 
auto. De leasemaatschappij heeft 
zowel het economisch als het 
 juridisch eigendom en loopt het 
 restwaarderisico; de objecten komen  
dus bij de leasemaatschappij op  
de balans.

76. OPEN CALCULATIE
De calculatiemethode waar - bij de 
nacalculatie - een aantal componen-
ten wordt verrekend met de reeds  
in rekening gebrachte kosten. Per 
auto vindt een berekening plaats. 
Periodiek wordt van die berekende 
auto’s een saldering opgemaakt, 
waarbij een negatief resultaat ten 
laste komt van de leasemaatschappij 
en een positief resultaat ten goede 
komt aan de leasenemer. Bij een 
open calculatie wordt dus inzicht 
geboden in de prijs van enkele en/of 
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alle componenten waar het lease- 
bedrag uit bestaat.

77. OVERSLUITEN 
Het aangaan van een vervangende 
leaseovereenkomst. Bij oversluiten 
wordt een lopende leaseovereen-
komst beëindigd en door een nieuwe 
vervangen. Dit kan wenselijk zijn  
bij de inruil en/of upgrade van een 
leaseauto. 

78. PRIVATE LEASE
Voor particulieren is dit een andere 
en vrij nieuwe manier van een auto 
financieren en gebruiken. De parti  cu- 
lier rijdt tegen een vast maand-
bedrag een nieuwe auto zonder dat 
deze zijn of haar eigendom is. Die 
periode is zelf te bepalen, maar vari-
eert tussen de 12 en 60 maanden. 
Het maandbedrag is inclusief de 
meeste kosten die bij een auto 
komen kijken zoals: reparatie en 
onderhoud, allriskverzekering, 
motorrijtuigbelasting, onderhoud, 
bandenvervanging,  schadeherstel 
en glasreparatie, afleveringskosten 
en verwijderingsbijdrage, afschrij-
vingskosten en pechhulp. De enige 

extra kosten die de particulier maakt 
- naast het vaste maandbedrag -  
zijn brandstof, de eventuele was-
straat en verkeersboetes. Daarbij  
is er geen fiscale  bijtelling zoals dat 
bij zakelijk leasen wel het geval is. 

79. RESTWAARDEGARANTIE
Deze garantie houdt de gegaran-
deerde restwaarde in die is beloofd 
aan de leasemaatschappij.

80. ROB
Afkorting die staat voor reparatie, 
onderhoud en banden. ROB is een 
wezenlijk onderdeel van de lease- 
calculatie. Dit bedrag wordt vaak  
uitgedrukt in eurocenten per 
kilometer.

81. SALE AND LEASE BACK
Wanneer een klant of bestuurder  
een auto verkoopt aan een lease-
maatschappij en deze dan direct 
terug leaset.

82. SHORT LEASE
Een leasevariant voor een korte  
periode, meestal van 2 tot 24 maan-
den. Shortlease is met name een 

geschikte leasevorm voor kleine 
ondernemers die niet veel financieel 
risico willen lopen, of voor bedrijven 
die op projectbasis werken. 

83. STILSTANDREGELING
Wanneer leasenemers hun lease-
auto tijdelijk niet nodig hebben, kan 
de leasemaatschappij de leaseauto 
tijdelijk stallen zonder het contract  
te beëindigen.

84. TACHOGRAAF
Een apparaat dat gegevens van 
leaseauto’s registreert, zoals: de 
duur, de lengte en het verloop van  
de gemaakte autoritten.

85. TCO
Afkorting die staat voor Total Cost of 
Ownership; alle directe en indirecte 
kosten van het wagenpark.

86. TENDER
Het verzoek van een potentiële 
leaseklant aan meerdere lease-
maatschappijen om hem een  
aanbieding te doen voor een offerte 
aan de hand van bepaalde 
voorwaarden.

87. TKV
Afkorting die staat voor Terug Koop 
Verklaring. De dealer die het nieuwe 
voertuig levert, koopt dit voertuig na 
verloop van een bepaalde periode 
tegen een vooraf gegarandeerd 
bedrag terug.

88. UNIVERSELE LEASE- 
MAATSCHAPPIJ
Een leasemaatschappij die alle 
 automerken leaset, in tegenstelling 
tot een captive leasemaatschappij 
die vaak één of een aantal merken 
leaset. 

89. VAMIL
Ondernemers kunnen fiscaal voor-
delig investeren in milieuvriendelijke 
technieken door middel van de  
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en  
de Willekeurige afschrijving milieu- 
investeringen (Vamil). Het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu stimu-
leert met deze regelingen milieu-
vriendelijke investeringen. De MIA  
en Vamil zijn twee verschillende 
regelingen maar worden vaak 
gecombineerd. Beide regelingen 
maken gebruik van een gezamenlijke 
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lijst, de Milieulijst. Op deze lijst staan 
alle bedrijfsmiddelen die in aanmer-
king komen voor MIA en/of VAMIL.

90. VENDOR
Een leverancier of importeur die zijn 
producten gecombineerd met een 
leaseaanbieding op de markt brengt, 
al dan niet met inschakeling van de 
‘eigen’ leasemaatschappij.

91. VENDOR-LEASE
Leaseovereenkomst met een 
 afnemer die klant is van zowel de 
leverancier van het geleasete voer-
tuig als de leasemaatschappij.

92. VERREKENING GEREDEN  
KILOMETERS
Ieder contractjaar controleert de 
leasemaatschappij de verreden 
 kilometers van een voertuig. Dit kan 
ook per kwartaal of servicebeurt 
gebeuren. Wordt er meer gereden 
dan de afgesproken jaarkilometrage, 
oftewel het geschatte aantal kilo-
meters? Dan dient er een bedrag 
voor de meerkilometers te worden 
afgerekend, zoals in het lease-
contract vermeld staat.

93. VERVANGENDE AUTO 
Het recht op - indien meegeleaset in 
het contract - een vervangende auto 
bij schade, reparatie of onderhoud, 
op kosten van de leasemaatschappij.

94. VERZEKERING LEASEAUTO
In tegenstelling tot operational lease, 
is de leasenemer van een financial 
leasecontract, als het ware de tijde-
lijke huurder van het voertuig. Bij deze 
contractvorm is het zaak om zelf de 
autoverzekering af te sluiten.  
Hierdoor heeft de leasenemer wel 
invloed op de keuze voor de auto-
verzekering en daardoor ook op de 
voorwaarden. Bij een autoverzeke-
ring bouwt men schadevrije jaren op, 
waardoor er korting wordt verkregen 
op de premie. Bij operational lease 
staat de autoverzekering op naam 
van de eigenaar, dus de leasemaat-
schappij. Hierdoor gaat het opbou-
wen van schadevrije jaren ook 
anders. Indien er een nieuwe auto-
verzekering wordt afgesloten kan de 
leasenemer de leasemaatschappij 
om een leaseverklaring vragen. 
Hierin staat de periode dat de auto 
geleased is, maar ook het eventuele 

schadeverleden. De nieuwe verzeke-
raar kan naar deze verklaring kijken 
om te bepalen of en op hoeveel 
no-claimkorting de leasenemer 
recht heeft.

95. VNA
Afkorting die staat voor Vereniging 
van Nederlandse Autoleasemaat-
schappijen. Deze brancheorganisatie 
heeft zich als doel gesteld om de 
 verdere ontwikkeling van autoleasing 
en professioneel wagenparkbeheer 
in Nederland te bevorderen en de 
gemeenschappelijke belangen van 
haar leden te behartigen.

96. ZAAKSCHADE
Ook cascoschade genoemd. Dit is 
schade die is ontstaan aan de lease-
auto en/of andere materiële zaken. 

97. ZAKELIJK LEASEN
Het grote verschil tussen zakelijk en 
privé leasen is vooral een fiscaaltech- 
nisch verschil. Wanneer men zakelijk 
leaset, dan krijgt men een auto van 
de zaak, via een leasemaatschappij 
of uit het eigen beheerde wagenpark 
van het bedrijf. Wanneer de lease-

auto meer dan 500 kilometers per 
jaar voor privé-doeleinden wordt 
gebruikt, dan ziet de Belastingdienst 
de zakelijke leaseauto als inkomen 
voor de bestuurder. En dus moet er 
belasting over worden betaald.

98. ZAKELIJKE LEASEAUTO
Een zakenauto is doorgaans een 
 personenauto die op naam van 
een rechtspersoon staat of die op 
naam staat van een persoon die 
de  personenauto tenminste voor 
50% zakelijk gebruikt.
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