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VNA Begrippenlijst
Voor het VNA Leasing I examen moeten de kandidaten kennis hebben van deze begrippenlijst. Voor kandidaten die uitsluitend examen doen voor module 1
(VNA Basiskennis Autoleasing) is het voldoende om kennis te hebben van de blauw gearceerde begrippen.
Begrip

Omschrijving

Aanbesteding

Een aanbesteding is een procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een relatief grote opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om
een offerte in te dienen. Voor overheidsaanbestedingen gelden richtlijnen.
Een opdrachtgever kan een voorselectie toepassen; in dat geval is de aanbesteding niet openbaar.

Aanbetaling
Aanhanger

Een bedrag dat een lessee bij het aangaan van een contract betaalt aan lessor om (financiële) risico's te beperken. De investering wordt met het bedrag van de
aanbetaling verlaagd, hetgeen leidt tot een verlaging van de maandelijkse leaseprijs. Ook wel eerste betaling genoemd en als zodanig gefactureerd.
Een aanhanger is een voertuig dat wordt voortbewogen door een trekkende (vracht)auto, die niet wordt beschouwd als een trekker.

Additionele kosten

Vergoeding voor de diverse, extra diensten binnen een leasetransactie of raamovereenkomst.

Administratiekosten

Kostenopslag in de leasetermijn ter dekking van de administratieve afhandelingen. (zie ook: Beheervergoeding)

Afkoop

Zie: Voortijdige Beëindiging.

Afkoop Eigen Risico

Afkoop Eigen Risico; mogelijkheid om bij een leasecontract (een deel van) het eigen risico bij schade of diefstal tegen betaling van een premie af te kopen.

Afleveringsverklaring

Schriftelijke bevestiging aan de lessee van het leasecontract, met daarin de leasetermijn volgens de meest actuele gegevens. Daarnaast bevat de
afleveringsverklaring informatie die nog niet eerder bekend was, zoals het kenteken en de definitieve afleveringsdatum. Ook wel: bevestiging ingebruikname
lease-auto.

Afschrijving

Boekhoudkundige benadering van de waardevermindering van bedrijfsbezittingen. Afschrijving geschiedt onder meer door: veroudering van objecten en/of
voorraad, oninbaarheid van vorderingen, prijsdalingen of onherstelbare/ onverzekerde schade. De meest gebruikte afschrijvingsmethoden zijn: lineair en
annuïtair. Rekenkundig: het verschil tussen investering en gecalculeerde restwaarde.

AKS

Afkoop kleine schades. De mogelijkheid om kleine schades af te kopen met als doel de administratieve last te beperken.
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Annuïteit

Periodiek gelijkblijvende betaling, bestaande uit rente- en aflossing, waarmee een schuld in de loop van de tijd wordt afgelost. Doordat met elke termijn ook
wordt afgelost, neemt de resterende schuld af en dus ook de rentevergoeding over de resterende schuld gedurende de restant looptijd. Bij een gelijkblijvende
som van rente- en aflossingsbestanddelen, stijgt het aflossingsbestanddeel en daalt het rentebestanddeel binnen de gelijkblijvende annuïteit.

APK

Algemene Periodieke Keuring.

Auto van de zaak

Een personen- of bestelauto die door de werkgever ter beschikking gesteld wordt aan een werknemer en door deze werkgever (grotendeels) betaald wordt.

Auto (van de zaak) in eigen
beheer

Een auto van de zaak waarbij de werkgever economisch eigenaar is van de auto en (grotendeels) zorg draagt voor het beheer van de auto.

Autobus

Een autobus is een motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen excl. de bestuurder.

Autodatasysteem

Een autodatasysteem is een systeem waarin voor alle gangbare automerken en modellen de voertuiggegevens zijn opgenomen die benodigd zijn voor het
maken van een leasecalculatie. Voorbeelden zijn AutoDisk, JATO en VGS.

Autoleasemaatschappij

Een autoleasemaatschappij is een onderneming die zich op professionele wijze bezighoudt met autoleasing en wagenparkbeheer in de ruimste zin van het
woord.

Autoregeling

Reglement dat een bedrijf dat auto’s aan zijn medewerkers ter beschikking stelt hanteert om vast te stellen welke rechten en plichten de medewerker heeft
m.b.t. de auto van de zaak (o.a. autokeuze, eigen bijdrage, kilometrage, privégebruik).

Bandenlabel

Alle autobanden die geproduceerd zijn na 30 juni 2012 moeten voorzien zijn van een label, waarmee de Europese Unie consumenten helpt bij het kiezen van
autobanden op basis van drie criteria:
•
•
•

Rolweerstand (van bepalende invloed op het brandstofverbruik);
Grip op nat wegdek (veiligheid);
Geluidsniveau (belasting voor de omgeving).

Bankgebonden
leasemaatschappij

Een leasemaatschappij die dochter is van een bank.

Basel I en II en III

Afspraken die de basis vormen voor Europese regels die er op toezien dat de bankensector kredietwaardig blijft. In 2010 is overeenstemming bereikt over het
Basel III pakket.

Basisrente

Rentevoet die wordt gehanteerd om contractrente op te baseren zoals bijvoorbeeld de IRS (Interest Rate Swap) of Euribor.
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Bedrijfsschade

Schade die leasemaatschappij lijdt doordat ze een vervangende auto bij schade moet inzetten. Deze schade wordt verhaald bij (de verzekeringsmaatschappij
van) de aansprakelijke wederpartij.

Bedrijfsschaderegeling

Regeling waarin vastgelegd is welk bedrag een eigenaar van een auto kan claimen als gevolg van de stilstand van zijn auto na een ongeval. Dit geldt alleen voor
verhaalbare schades.

Bedrijfswagen

Een bedrijfswagen is een bestelauto of vrachtauto die wordt gebruikt voor bedrijfsdoeleinden. (zie ook: Auto van de zaak)

Beëindigingskosten

Zie: Voortijdige beëindiging of Afkoop.

Beheervergoeding

Vergoeding voor het beheren van een leasecontract. Komt in de regel in de plaats van de componenten Managementfee en administratiekosten.

Benoemde contracten

Een overeenkomst heet 'benoemd' wanneer zij speciaal in de wet is uitgewerkt. Er zijn drie groepen benoemde contracten: overeenkomsten met betrekking
tot de overdracht of het gebruik van goederen (bijvoorbeeld koop, huur, pacht, bruikleen), overeenkomsten met betrekking tot werkzaamheden (bijvoorbeeld
opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, vervoersovereenkomst) en bijzondere overeenkomsten (bijvoorbeeld verzekering, lijfrente, borgtocht).

Beroepsvervoer

Het verzorgen van transport als zelfstandig bedrijf voor derden.

Bestelauto/-wagen

Een bestelauto is een motorvoertuig met een GVW van maximaal 3500 kg dat is ingericht voor het vervoer van goederen. De branche spreekt hier over een
auto op grijs kenteken of “klein-grijs”.

BKR

Stichting Bureau Krediet Registratie. Beheert het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) dat consumenten beschermt tegen overkreditering en
problematische schulden.

Bodembeslag

Toepassing van het bodemrecht.(zie ook: Bodemrecht)

Bodemrecht

Op grond van artikel 22 van de Invorderingswet en de Leidraad Invordering 1990 heeft de (Ontvanger van de) Belastingdienst een verhaalsrecht op
'bodemzaken'. Het verhaalsrecht op bodemzaken wordt 'fiscaal bodemrecht' genoemd. Het bodemrecht geeft de Belastingdienst de waarborg zich (ondanks
eventuele eigendomsrechten van een derde) te verhalen op roerende zaken van een derde, die zich tijdens de inbeslagneming op de bodem van de
belastingschuldige bevinden. Het eigendomsrecht van een derde (bijvoorbeeld een leasemaatschappij) wordt dus doorbroken. Op grond van het Leasebesluit
(Leaseregeling) strekt het bodemrecht zich niet uit tot bodemzaken die door middel van operationele leasing ter beschikking zijn gesteld.

Bodemzaken

Bodemzaken zijn roerende zaken van een derde waarop bodembeslag kan worden gelegd. Voorwaarde voor toepassing van het bodemrecht is dat de
roerende zaken zich op de bodem van de belastingschuldige moeten bevinden. De bodem is bijvoorbeeld het fabrieksterrein, het kantoor of de bedrijfsruimte.
Bodemzaken moeten bovendien dienen 'tot stoffering', dat wil zeggen tot een enigszins duurzaam gebruik van het gebouw. Daarom vallen kantoormeubilair,
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machines en ook vorkheftrucks onder het begrip bodemzaken, maar 1niet voorraden, grondstoffen en ook niet personenauto's. Daarentegen vallen
grondverzetmachines of bedrijfswagens die vrijwel uitsluitend op het fabrieksterrein worden gebruikt wel onder het begrip bodemzaken.
Boekwaarde

De op een bepaald moment tijdens de contactduur van het leasecontract bepaalde waarde van het object. Deze waarde wordt mede bepaald door de door
lessor gedane investering ten behoeve van het leasecontract en de tot op dat moment aan lessee in rekening gebrachte bedrag van afschrijving.

Borg

Persoon die zich voor een ander aansprakelijk stelt voor het geval deze zijn geldelijke verplichtingen niet nakomt.

Borgstelling

Een rechtshandeling waarmee een persoon (de borg) zich garant stelt voor de verplichtingen van een andere persoon (de lessee) die bijvoorbeeld voortkomen
uit een leaseovereenkomst. Indien de lessee niet presteert (lees: niet betaalt), is de borg verplicht in zijn plaats te voldoen. (Borgstelling kan ook middels
bijvoorbeeld bankgarantie of contanten; dit wordt meestal borgsom genoemd.)

BPM

(Wet op de) Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen. Belasting voor kentekenhouders van personenauto's, bestelauto’s en motorrijtuigen. Een
belasting die eenmalig aan de overheid/fiscus moet worden betaald door degene die als eerste een personenauto, bestelauto of motorrijwiel op zijn naam laat
registreren.

Brandstofcontracten

Vorm van dienstverlening door de lessor die haar lessees in staat stelt om door middel van een brandstofpas op rekening te tanken. De verrekening kan
geschieden door een periodieke verrekening met het maandelijks betaalde voorschot of door verrekening achteraf op basis van de werkelijke kosten. In het
contract zijn de details rondom de levering van brandstof zoals facturering, beheer en administratie vastgelegd.

Brandstofpas

Een door de leasemaatschappij aan de lessee/berijder ter beschikking gestelde identificatiepas waarmee de Brandstofkaart-maatschappij opdracht krijgt
brandstof te leveren aan lessee/berijder. De meest voorkomende brandstofpassen zijn die van Travel Card en Multi Tank Card die bij vrijwel alle tankstations
in Nederland worden geaccepteerd.

Bufferrente

Een rentevergoeding die de leasemaatschappij bij open calculatie aan de klant betaalt over het verschil tussen de vooruit gefactureerde bedragen en geboekte
kosten (openstaande exploitatiesaldo).

Calculatie, open/gesloten

De open calculatie-methode heeft betrekking op de gehele of gedeeltelijke verrekening van positieve exploitatieverschillen, die wordt toegepast bij
operationele lease.
Bij een open calculatie is de verdeling van het positieve exploitatierisico tussen lessor en lessee vooraf overeengekomen. De lessee heeft inzicht in de opbouw
van de leaseprijs. Er vindt gehele of gedeeltelijke nacalculatie plaats. Negatieve exploitatie komt voor rekening van de lessor. In geval van gesloten calculatie
komt het uit het contract voortvloeiende positieve en/of negatieve exploitatierisico volledig voor rekening van de lessor. Afhankelijk van de inhoud van de
overeenkomst kan een deel van de activiteiten zijn uitgezonderd van het risico, zoals vervangend vervoer en enkele specifiek uitgesloten verzekeringsrisico’s.
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Calculatieniveau

Codering in het calculatiebestand dat aangeeft op welk niveau (hoe scherp) het leasetarief berekend zal worden. Dit is o.a. afhankelijk van de grootte van het
wagenpark van de prospect en/of de klant.

Captive

Lease- en of financieringsmaatschappij verbonden met, of gebonden aan, een specifiek (auto) merk waarbij financiële dienstverlening ingezet wordt als
instrument om de verkopen van desbetreffend merk te stimuleren.

Captive-leasing

Leasemaatschappij verbonden met, of gebonden aan, een specifiek merk waarbij leasing ingezet wordt als instrument om de verkopen van dat merk te
stimuleren.

Cascorisico in eigen beheer

Lessor verzekert het cascorisico niet bij een verzekeraar, maar draagt zelf het risico van cascoschade aan het voertuig.

Cascoschade

Schade aan het voertuig zelf.

Cascoverzekering

Opgenomen verzekering ter dekking van niet op derden verhaalbare schades aan het object, alsmede diefstal van het object.

Centrale inkoop

Vorm van dienstverlening waarbij de lessee de dealerkeuze bij inkoop van de gewenste auto’s geheel overlaat aan de lessor, veelal met het doel betere
condities te bedingen.

Catalogusprijs

De Belastingdienst gaat voor de fiscale bijtelling uit van de catalogusprijs. Dit is de officiële nieuwprijs van de (bestel)auto die geldt bij aanvang van de dag
waarop aan het motorrijtuig een kenteken is toegekend. Deze prijs is inclusief BTW, BPM en inclusief de opties / meer-uitvoeringen die door of namens de
fabrikant of importeur zijn aangebracht voordat een kenteken is toegekend.

CJIB

Centraal Justitieel Incasso Bureau. Overheidsdienst ten behoeve van de incassering van opgelegde boetes.

Consumentenprijs

Zie: catalogusprijs.

Consumentenadviesprijs

Dit is de netto catalogusprijs plus de btw, de bpm ,registratiekosten, de kosten tenaamstelling, de recyclingbijdrage en de onvermijdbare kosten rijklaarmaken.
Dit bedrag moet in alle externe uitingen zoals advertenties worden gehanteerd.

Contractaansprakelijkheid

Het verantwoordelijk zijn voor de uitvoerbaarheid van een overeenkomst. Bij contractaansprakelijkheid is de lessor verantwoordelijk voor het realiteitsgehalte
van een onder een lease-overeenkomst of een bindende offerte aangeboden leaseprestatie, in juridisch, financieel en/of fiscaal opzicht. Eventueel ook voor
onderhoud en verzekering.

Contractduur

De contractduur is de periode tussen de begindatum en de voorziene einddatum van het leasecontract, meestal uitgedrukt in maanden. (zie ook: looptijd)
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Contractovername

Overname van rechten en verplichtingen uit een door derden afgesloten overeenkomst. Een contractovername is altijd inclusief de eigendomsoverdracht van
de geleaste objecten in verhuurde staat. Hiervoor is juridisch een drie-partijenovereenkomst en complete facturering vereist.

Contractrisico

Kans op verlies als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van rechten ingeval van een onvolledig dossier. Risico dat een overeenkomst op een zodanige wijze
is opgesteld dat rechten en plichten onvoldoende zijn omschreven, zodat nakoming van de overeengekomen verplichtingen niet kan worden afgedwongen.
Contractrisico is met name ontstaan bij gebruik van niet geautoriseerde contracten en bij overeenkomst naar buitenlands rechtstelsel.

Contractuele restwaarde

De in een overeenkomst vastgelegde waarde van een object, op een of meer data in de toekomst. De contractuele restwaarde kan bijvoorbeeld vastgelegd
worden in de lease-overeenkomst, een restwaardegarantie of een terugkoopverklaring, op één of meerdere afgesproken momenten, tijdens of na afloop van
de contractperiode.

Contractwijziging

Tussentijdse wijziging van de oorspronkelijke calculatie, leidend tot een nieuwe leasetermijn.

Coulance

Vergoeding van de importeur/dealer voor reparaties die buiten de fabrieksgarantie vallen.

Courantheid

Gevraagdheid c.q. gewildheid. De courantheid van de lease-auto is een belangrijke factor voor het bepalen van de te calculeren restwaarde.

CVO

Het Certificaat van Overeenstemming (CVO)of Certificate of Conformity (COC) is het 'geboortebewijs' van het voertuig. De fabrikant geeft een Certificaat van
Overeenstemming af voor een voertuig dat is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring. Dit vergemakkelijkt export van de auto.

Dagwaarde

De kennelijke waarde van het voertuig in het economisch verkeer (wat je er voor zou hebben gekregen bij verkoop) op het moment vlak voor de schade.

Dealergebonden
leasemaatschappij

Leasemaatschappij verbonden met, of gebonden aan een specifieke dealer waarbij leasing wordt gebruikt om de verkopen van de desbetreffende dealer te
faciliteren.

Doorschuifregeling BPM

Bij de verkoop van een bestelwagen aan een andere ondernemer dient met behulp van een formulier van de belastingdienst een eventuele toekomstige plicht
tot betalen van de BPM te worden overgedragen aan die andere ondernemer.

E.C.E.-norm

Norm voor het brandstofverbruik van een auto, vastgesteld door de Economic Commission for Europe.

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 economisch eigendom bepaalt het verschil tussen operationele en financiële leasing.

Economische levensduur

De optimale (gezien de kosten) gebruiksduur van een auto. Deze is altijd korter dan de technische levensduur.
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Eigen Risico (=E.R.)

Aan lessee/verzekeringsnemer per niet verhaalbare schade in rekening gebrachte bedrag De hoogte van het E.R. wordt (van tevoren) met de
leasemaatschappij/verzekeringsmaatschappij overeengekomen.

Eigen vervoerder

Ondernemer die zijn producten zelf vervoert.

Energielabel

Hulpmiddel om het energieverbruik van producten aan te geven. In Nederland wordt bij auto’s naast het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot per kilometer
ook de relatieve zuinigheid aangegeven. Hierdoor kan het verbruik van auto’s in dezelfde klasse met elkaar vergeleken worden.

ESA

Elektronische Schade Afhandeling tussen schadereparateur en alle met de autobranche gelieerde ondernemingen. Deze dienstverlening ondersteunt het
schadebehandelingsproces tussen schadeherstel-bedrijven en leasemaatschappijen in Nederland, vanaf de schademelding tot en met de Elektronische
Factuur.

Expiratie

Moment waarop de overeengekomen duur van een contract is verstreken.

Financiële lease

Een niet opzegbare financieringsovereenkomst, waarvan de looptijd om en nabij gelijk is aan de verwachte economische levensduur van het lease-object. De
terbeschikkingstelling van het object aan de lessee vindt plaats tegen periodieke betaling van de overeengekomen leasetermijnen door de lessee. De lessee
heeft de verplichting tot volledige vergoeding van de investering die door de leasemaatschappij is gedaan. Voor de leasemaatschappij heeft het object alleen
een zekerheidsfunctie. Lessee is fiscaal eigenaar en dient bij het opstellen van de jaarrekening het leaseobject op te nemen in de balans.

Fiscaal eigendom

Fiscaal eigendom houdt in dat het risico van waardevermindering van een object (auto) wordt gedragen, hetgeen leidt tot de verplichting het object te
activeren op de balans. Zie ook: economisch eigendom en juridisch eigendom. Volgens de Leaseregeling wordt een lessor als fiscaal eigenaar aangemerkt als
hij zich als zodanig gedraagt, het juridisch eigendom van het lease-object heeft en positief en/of negatief restwaarderisico ten aanzien van het lease-object
heeft.

Fiscale bijtelling

Een door de fiscus forfaitair bepaald bedrag, op basis van brandstofsoort en CO2-uitstoot, dat bij het fiscaal inkomen van een werknemer dient te worden
opgeteld, vanwege het privé-gebruik van een door de werkgever beschikbaar gesteld voertuig.

Fiscale kostprijs

Fiscale waarde

De fiscale kostprijs (wordt toegepast in de Leaseregeling) is het bedrag waarvoor het object volgens de regels van goed koopmansgebruik wordt geactiveerd
op de balans. Dit houdt in dat alle kosten die rechtstreeks verband houden met de aankoop en installatie tot het moment waarop het object bedrijfsklaar is, in
de kostprijs tot uitdrukking komen. Bovendien betekent dit dat het bedrag wordt aangepast door van derden ontvangen objectsubsidies, zoals bijvoorbeeld
subsidie van een gemeente op een elektrische auto. Fiscale subsidies (investeringsaftrekregelingen) hebben er geen invloed op.
Zie: catalogusprijs.

Fleetmanagement

Vorm van wagenparkbeheer waarbij rente en afschrijving (de investering) buiten het contract worden gehouden.(zie ook: Wagenparkbeheer)

Fleetowner

Bedrijf met meer dan 9 auto’s
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Flexifuel

Een voertuig met een verbrandingsmotor die zowel op reguliere benzine als op brandstof met een maximaal gehalte van 85% bio-ethanol kan rijden

Full service lease

De meest uitgebreide vorm van operationele lease, waarbij alle bijkomende diensten, zoals verzekering, onderhoud en vervanging van banden, alsmede
vervangend vervoer onderdeel uitmaken van de leaseprijs.

Funding

Het beschikbare kapitaal van een onderneming ter financiering van de bedrijfsactiviteiten.

Garantie

Het instaan voor de kwaliteit en/of de waarde van geleverde zaken of diensten door een leverancier of andere dienstverlener.

Garantstelling

Schriftelijke verklaring van een derde aan de lessor dat een lessee aan zijn verplichtingen zal voldoen. Blijft de lessee in verzuim dan staat de derde garant voor
het nakomen van de verplichtingen. (zie ook: Borg)

Gecalculeerde restwaarde

De in een leasecalculatie gehanteerde restwaarde van een object.

Geel-/Grijs-kenteken

Historisch gegroeid onderscheid tussen enerzijds personenauto’s en anderzijds bestel-/vrachtauto’s. Vroeger was het kentekenbewijs van personenauto’s geel
en dat van bestel-/vrachtauto’s grijs van kleur.

Gemiddelde (theoretische)
contractduur

De gemiddelde contractduur is de som van de contractduur van alle contracten gedeeld door het aantal contracten. (wordt gebruikt in de VNA-enquêtes)

Gesloten calculatie

In geval van gesloten calculatie komt het uit het contract voortvloeiende positieve en/of negatieve exploitatierisico volledig voor rekening van de lessor.
Afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst kan een deel van de activiteiten zijn uitgezonderd van het risico, zoals vervangend vervoer en enkele specifiek
uitgesloten verzekeringsrisico’s.

Grijs-kenteken

Gebruikte terminologie voor een bestelauto en/of voor een vrachtauto.

GVW

Gross Vehicle Weight; geeft het maximum bruto gewicht van een voertuig aan. Dat wil zeggen de som van de massa van het lege voertuig en het maximum
toegestaan laadvermogen.

Handelswaarde

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

Herberekening
(=hercalculatie)

Herberekening van een lease-overeenkomst in verband met tussentijdse afwijkingen van die overeenkomst.
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Hoofdovereenkomst

De overeenkomst waarin de voorwaarden zijn opgenomen, zoals die tussen leasemaatschappij en een klant zijn overeengekomen. Deze overeenkomst geldt
voor alle afzonderlijke afgesloten leasecontracten. (zie ook: Mantelovereenkomst)

Houderschapsbelasting
(=HSB)

Andere benaming voor MRB (Motorrijtuigenbelasting). (zie ook: MRB)

Huurkoop

Specifieke vorm van koop en verkoop op afbetaling met rente (BW: boek 7A). Eigendom van het gekochte object gaat van rechtswege over op de koper bij
betaling van de laatste termijn. Gangbare financieringsvorm voor particulieren.

Hybride

Een voertuig dat door een combinatie van twee krachtbronnen aangedreven wordt, bijvoorbeeld door een benzinemotor en elektromotor.

IAS/IFRS

International Accounting Standards/International Financial Reporting Standard (IFRS). Op 13 januari 2016 publiceerde de Board van IAS de standaard voor
‘leases’ (IFRS16). Deze regels voor externe verslaggeving gelden per boekjaar 2019 voor alle huurcontracten en operationele leasecontracten van
beursgenoteerde ondernemingen en bedrijven die de IFRS vrijwillig volgen.

Impairment

Bijzondere herwaardering van een op de balans staand actief. In de operationele lease gaat het daarbij over de waardering van het rijdende leasepark in
verband met het te verwachten resultaat aan het einde van het contract.

Inbeslagname

De actie van een schuldeiser (bijv. lessor) waarbij zaken (bijv. leaseauto’s) onttrokken worden aan de macht van de gebruiker (bijv. lessee).

Incassomachtiging

Een door lessee verleende autorisatie om door lessor gefactureerde bedragen automatisch van zijn of haar rekening af te schrijven.

Individuele
leaseovereenkomst

zie: leasecontract

Informatie trekken

Nagaan van informatie over de kredietwaardigheid van potentiële klanten bij daarin gespecialiseerde bureaus en eventueel B.K.R.

Innameschade

Een schade geconstateerd aan het voertuig welke voor of tijdens inlevering aanwezig was, maar niet gemeld bij de leasemaatschappij of verzekeraar.

IRS

Interest Rate Swap. Een rentetarief dat naast Euribor vaak de basis vormt voor de rente die leasemaatschappijen berekenen aan hun klanten en betalen voor
hun leningen aan banken.
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Investeringsaftrekregelingen

Inzicht bij gesloten
calculatie
Juridisch eigendom

Het Ministerie van Economische Zaken biedt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is
voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting de mogelijkheid om financieel voordeel te behalen met een aantal investeringsregelingen. Deze regelingen zijn:
KIA - Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek(KIA)
Een ondernemer kan bij investering in bepaalde bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het bedrag (zie
tabel van de belastingdienst) van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.
•
MIA - Milieu-investeringsaftrek zie volgende pagina
De milieu-investeringsaftrek biedt een ondernemer de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Er kan tot 36 procent van het investeringsbedrag in
mindering gebracht worden op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het
bedrijfsmiddel.
•
VAMIL - Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
Met de VAMIL kan een ondernemer een investering op een willekeurig moment afschrijven tot een maximaal door de belastingdienst
vastgesteld percentage. Door sneller afschrijven worden de fiscale winst en de in dat jaar te betalen belasting verminderd. Dit betekent zowel
een rente- als een liquiditeitsvoordeel. De RvO verstrekt jaarlijks een lijst met investeringen die hiervoor in aanmerking komen.
Presentatie van de leaseprijscalculatie waarbij de klant inzicht krijgt in gecalculeerde bedragen per component.
Juridisch eigendom is het meest omvattende recht dat een (rechts)persoon op een zaak kan hebben. Het staat de eigenaar vrij om met uitsluiting van eenieder
van een zaak gebruik te maken, mits dat gebruik niet in strijd is met rechten van anderen of met wettelijke voorschriften en regels. Een eigenaar heeft ook de
beschikkingsbevoegdheid om bijvoorbeeld het leaseobject te verkopen en aan de koper na betaling van de koopsom de eigendom te verschaffen.

KIA

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zie: Investeringsaftrekregelingen

Kilometerafrekening

Afrekening van het verschil tussen de overeengekomen en het werkelijk aantal verreden kilometers; veelal op jaarbasis. Deze afrekening kan (periodiek)
gedurende de looptijd plaatsvinden maar (in ieder geval) ook aan het einde van de leaseperiode (zie ook: Contractwijziging).

Kilometervergoeding

Vergoeding door werkgever aan werknemer voor gereden zakelijke kilometers met privé auto. De hoogte van de vergoeding per kilometer is bepalend voor
het wel of niet fiscaal belasten van de vergoeding.

Koopoptie

De mogelijkheid voor de lessee om het geleaste object aan het einde van de vaste leaseperiode te kopen voor een bij het aangaan van de lease-overeenkomst
bepaalde bedrag.
Bepaling van de actuele (krediet)risico’s ten gevolge van het verstrekken van een concrete financiering.

Kredietbeoordeling
Kredietovereenkomst

Een overeenkomst tussen een debiteur en een kredietinstelling (crediteur/ bank) waarbij de debiteur een bepaalde geldsom ter beschikking krijgt, die op de
overeengekomen voorwaarden moet worden terugbetaald. Financiële lease geldt als een specifieke vorm van kredietverlening op middellange termijn.
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Lease (Auto-lease)

Het verschaffen van het gebruiksrecht van een voertuig aan de lessee gedurende een overeengekomen periode tegen een overeengekomen vergoeding.

Lease-auto

Een auto die voor een overeengekomen periode ter beschikking gesteld wordt aan een lessee.

Leasecontract (individuele
lease-overeenkomst)

De overeenkomst inzake lease tussen een lessor en een lessee.

Leaseprijs

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

Leaseregeling

De regeling over het minimum criterium waaraan lease-overeenkomsten dienen te voldoen om fiscaal als een operationele lease te kunnen worden
gekwalificeerd. Dit besluit is tot stand gekomen met het oog op de gewenste duidelijkheid bij het activeren van en afschrijven op de betreffende
leaseobjecten.

Leasetermijn (=Leaseprijs)

zie: Leaseprijs.

Leaseurope

Samenwerkingsverband c.q. belangenorganisatie ten behoeve van de verschillende landelijke verhuur- en leasebrancheorganisaties binnen Europa.

Leasing

Verzamelnaam voor al die vormen van objectgerichte financiering en eventuele aanvullende dienstverlening, zoals verzekering en onderhoud, waarbij een
bedrijfsmiddel door de lessor voor een overeengekomen periode ter beschikking wordt gesteld aan een lessee. Dit tegen betaling van een periodieke
vergoeding. De lessee krijgt het feitelijk gebruik over het object, maar niet het juridisch eigendom en afhankelijk van de leasevorm ook niet het (fiscale)
economische eigendom. In de praktijk worden twee hoofdvormen onderscheiden. Wanneer bij het aangaan van de leaseovereenkomst de financiering van het
object voorop staat, wordt de overeenkomst als een financiële lease aangeduid. Wanneer het gebruik van het object voorop staat wordt de overeenkomst als
een operationele lease aangemerkt.

Lessee

Degene die het gebruik van een leaseobject verwerft; dus degene die de lease-overeenkomst aangaat (leasenemer).

Lessor

De leasemaatschappij (Leasegever).

Lineaire afschrijving

Afschrijvingsmethode waarbij het afschrijvingsdeel constant is tijdens de looptijd.

Locatiebereikbaarheid

We spreken van locatiebereikbaarheid als bij (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen kantorenparken, scholen enz. de bereikbaarheid van de locatie
onderdeel is van de plannen. Locatiebereikbaarheid is vooral een doel; het besteedt aandacht aan zowel personen als goederenvervoer

Looptijd theoretisch

zie: Contractduur

Looptijd werkelijk

De werkelijke duur van het leasecontract, bepaald na expiratie van het contract
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Management fee

Algemene opslag in het leasetarief ter dekking van algemene kosten van de lessor. (zie ook: Beheervergoeding)

Mantelovereenkomst

Overeenkomst tussen lessee en lessor, waarbij de algemene voorwaarden en de belangrijkste bijzondere voorwaarden van toekomstige leasecontracten
vóóraf worden overeengekomen. Met mantelovereenkomsten wordt beoogd het raamwerk neer te zetten voor meerdere af te sluiten individuele
leasecontracten over een langere periode. (zie ook: Hoofdovereenkomst)

Marge

Verschil tussen de contractrente (= verkoop) en de fundingrente (= inkoop). De marge is het verschil tussen de inkoop- en de verkooprijs van de financiering en
van de diensten zoals onderhoud en verzekering.
Specifieke voorschriften voor de BTW-berekening/verrekening, in geval van gelijktijdige inruil van (lease-) objecten. Deze regeling, onder de Wet
Omzetbelasting, vervangt sinds 1 januari 1995 de inruilregeling. De margeregeling is van belang bij inruil en inkoop van roerende zaken door wederverkopers
en niet BTW-plichtige verkopers.

Margeregeling

Matrixcalculatie

Een matrixcalculatie is een bij autoleasing toegepaste calculatievorm waarbij inzicht wordt gegeven in wijzigingen van het leasetarief indien tijdens de
contractperiode afwijkingen ontstaan in jaarkilometrage of looptijd.

Meer – minderkilometers

Verschil tussen het aantal contractueel afgesproken en het aantal werkelijk in een jaar gereden kilometers. Deze worden aan het eind van elk kalenderjaar
en/of aan het eind van het leasecontract afgerekend tegen de prijs die hiervoor in het leasecontract is bepaald

MIA

Milieu-investeringsaftrek. zie: Investeringsaftrekregelingen.

Mobiliteitsbudget

Mobiliteitsbudget is een verzamelnaam van instrumenten voor werkgevers om onder bepaalde voorwaarden hun medewerkers middels een financieel budget
te faciliteren in hun werkgerelateerde mobiliteitsbehoeften en hen te stimuleren tot een kritisch reisgedrag.

Mobiliteitsdienst

Dienst, waarbij door middel van een mobiliteitspas gebruik gemaakt kan worden van mobiliteitssystemen, zoals vervoermiddelen, overstappunten,
infrastructuur en reisinformatie.

Mobiliteitspas

Pas waarmee het gebruik en de betaling van mobiliteitsdiensten worden gefaciliteerd.

Mobiliteitsmanagement

Het organiseren van slim reizen.
Aangezien de auto niet alle problemen kan oplossen, wordt de reiziger geprikkeld alternatieven te gebruiken als fiets, openbaar vervoer, gebruik van P+R, of
telewerken. Eisen en wensen van mensen die zich verplaatsen staan centraal en het draait om oplossingen op maat. Overheden, werkgevers, publiekstrekkers
en aanbieders van mobiliteitsdiensten organiseren samen de voorwaarden waarbinnen reizigers slimme keuzes kunnen maken.
Afkorting van Motorrijtuigenbelasting. Een belasting die de kentekenhouder van een personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel, kampeerauto,
autobus of rijdende winkel moet betalen voor het bezit van een motorrijtuig. Sinds de Wet op de motorrijtuigenbelasting op 1 april 1995 is gewijzigd, is niet
langer het daadwerkelijk gebruik van een voertuig op de openbare weg de grondslag om belasting te heffen, maar vormt het bezit het belastbare feit. (zie ook:
HSB)

MRB
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NAP

National Auto Pas. Stichting die in samenwerking met de RDW werkt aan het verder terugdringen van fraude met kilometertellerstanden. Per 1 januari 2014
heeft NAP de registratie en de database overgedragen aan de RDW. Het terugdraaien van kilometertellers is vanaf 1 januari 2014 strafbaar. De stichting NAP
vertegenwoordigt vanuit private kant diverse branchepartijen die allemaal tellerfraude hoog in het vaandel hebben staan. Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de RDW. Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht tellerstanden te registreren van
personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen tot en met 3.500 kg . (zie ook: OKR)

Negatieve rente

Te weinig betaalde rente in de leasetermijnen bij onderbreken van contract indien lineair wordt afgeschreven.

Netto catalogusprijs

De netto catalogusprijs is de catalogusprijs verminderd met de BTW en de BPM.

Netto-operationele lease

Operationele lease waarbij rente, aflossing en eventueel MRB zijn opgenomen en waarbij een reële restwaarde wordt gehanteerd.

No-claim korting

De korting die een verzekeringsnemer krijgt op zijn premieverplichting, indien hij geen schadeclaims heeft ingediend gedurende de voorgaande periode(n). De
korting kan oplopen naar mate gedurende langere tijd geen claims worden ingediend.

Non-conformiteit

Non-conformiteit, in de volksmond “wettelijke garantie” genoemd, bestaat als de afgeleverde zaak (aankoop) niet aan de overeenkomst beantwoordt. Dit is
het geval indien zij niet de eigenschappen bezit die de klant mag verwachten.

Nulemissie auto

Een nulemissie auto is een auto met een rechtstreekse CO2-uitstoot van nihil, zoals bijvoorbeeld een elektrische auto of een waterstofauto.

Off balance-financiering

Financieringsvorm door een onderneming die als gevolg heeft dat deze de investering niet op de balans hoeft op te nemen.

OKR

Online kilometer registratie. Per 01-01-2014 heeft de RDW de registratie van kilometerstanden overgenomen van de stichting NAP. Hiermee is de registratie
een wettelijke taak geworden en is terugdraaien van tellerstanden strafbaar. Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht
tellerstanden te registreren van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen tot en met 3.500 kg. (zie ook: NAP)

Onbelaste
kilometervergoeding

Kilometervergoeding waarvoor geen belasting verschuldigd is.

Ondernemersverklaring

Een verklaring waarin de eigenaar (ondernemer) verklaart dat de bestelwagen meer dan bijkomstig zakelijk wordt gebruikt.

OIV of OVI

Ongevallen Inzittenden Verzekering (Ongevallen Verzekering Inzittenden). Een verzekering welke een vast bedrag uitkeert voor iedere inzittende die door een
ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. Er bestaat geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade.
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Open calculatie

Calculatiemethode waar –bij de nacalculatie- een aantal componenten 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 lessor en een
positief resultaat ten goede komt aan de lessee.

Open inzicht

Presentatie van de leaseprijscalculatie waarbij de klant inzicht krijgt in gecalculeerde kosten per component.

Openbare aanbesteding

Zie: Aanbesteding.

Operationele lease

Dienstverlening, waarbij een object door een lessor tegen betaling van een periodieke vergoeding gedurende een overeengekomen periode aan een lessee in
gebruik wordt gegeven. De contractduur is korter dan de economische levensduur van het object. De lessor heeft zowel het economisch als juridisch eigendom
en loopt het restwaarderisico; de objecten komen dus bij de lessor op de balans. In geval van IFRS-lessees komen daarnaast ook de leaseverplichtingen op de
balans van de lessee.

Oplegger

Een oplegger is een voertuig dat wordt voortbewogen door een trekkende vrachtwagen welke aan de definitie trekker voldoet. De toegestane max. massa van
een oplegger is altijd meer dan 750 kg.

Opschortregeling

Zie: Stilstandregeling.

Outsourcing

Uitbesteden van operationele activiteiten of delen daarvan (van wagenparkbeheer) aan een daarin gespecialiseerde organisatie.

Oversluiten

Het aangaan van een vervangende lease-overeenkomst. Bij oversluiten wordt een lopende lease-overeenkomst beëindigd en door een nieuwe vervangen.
Oversluiten kan wenselijk zijn bij inruil en/of upgrade. Het omzetten van een voorfinanciering in een lease-overeenkomst. Zodra het voorgefinancierde
leaseobject wordt opgeleverd, kan de beoogde lease-overeenkomst daadwerkelijk ingaan, met gelijktijdige eigendomsoverdracht of met vestiging van een
pandrecht. Het saldo van de voorfinancieringsrekening wordt dan gecrediteerd.

Personenauto

Een personenauto is een motorvoertuig met drie of vier wielen, bedoeld voor het voortbewegen van personen. Een personenauto heeft altijd een zogenaamd
geel kenteken en kent een maximum toegestane massa (GVW) van 3500 kg.

POI

Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering, Zie OIV.

Private Lease

Het ter beschikking stellen van een voertuig door middel van operationele leasing aan een consument.

Privézakenauto

Een privézakenauto is een auto, eigendom van werknemer, waarvan meer dan 50% van de afgelegde kilometers (woon/werkkilometers daarbij niet
inbegrepen) in opdracht van de werkgever zijn verreden.
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Privéauto’s (overige)

Bij overige privéauto’s is minder dan 50% van de kilometers zakelijk.

Raamovereenkomst

Zie: Mantelovereenkomst.

RDW

De RDW (Dienst Wegverkeer) is een bestuursorgaan dat taken uitvoert onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De RDW
voert taken uit op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en
documentafgifte.

Rechtsbijstand

Schadeverzekering waarbij de rechtsbijstandverzekeraar aan zijn verplichtingen uit verzekeringsovereenkomst voldoet door zijn verzekerde hetzij in natura
rechtshulp te verlenen, hetzij de kosten, verbonden aan de rechtshulpverlening, die in opdracht van de rechtsbijstandverzekeraar door derden wordt
verzorgd, te vergoeden.

Reële koopoptie

Een koopoptie die qua hoogte overeenkomt met de geschatte restwaarde van het object.

Regres

Verhaalbaarheid bij schade.

Rente opslag

Verschil tussen contractrente en basisrente.

Restwaardegarantie

Een aan de lessor gegarandeerde restwaarde.

Retentierecht (ook wel:
recht van retentie)
Risico Aansprakelijkheid

Recht om een goed onder zich te houden tot de schuld die hierop betrekking heeft is voldaan. (bijvoorbeeld door de dealer bij een onderhoudsnota)

ROB

Component in leasecalculatie. Afkorting voor: Reparatie, Onderhoud en Banden. Veelal een bedrag uitgedrukt in centen per km.

ROB-Net

Het ROB-Net is een toestemmings- en facturatiesysteem voor ROB kosten.

Roy-data

Roy-data (royements-data) is een centrale database die geëxploiteerd wordt door de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS), waarin
deelnemende verzekeringsmaatschappijen en deelnemende leasemaatschappijen het aantal schade-vrije jaren van hun klanten (berijders) kunnen vastleggen.
Deze gegevens worden gebruikt bij het inschatten van het verzekeringsrisico.

RTL

Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen is een hulpregistratie voor de tenaamstelling van lease-auto’s. RTL stelt leasemaatschappijen in staat
voertuigen in het kentekenregister van de RDW op naam van de lessee of zijn of haar berijders te registreren, terwijl de leasemaatschappij een aantal
kentekenhouderverplichtingen die normaal onderdeel van de lease-overeenkomst zijn (dwz WAM, APK en MRB/HSB, bekeuringen) op zich kan nemen.

Wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden door ondeugdelijk fabricaat van geleverde zaken of door onvolkomenheden in geleverde diensten.
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SAF

Europees Schade Aangifte Formulier.

Sale and lease back

Overeenkomst waarbij een klant/berijder een auto verkoopt aan een leasemaatschappij en deze direct weer terug least.

Schadeloosstellen

Het vergoeden van een geleden schade.

‘Schone auto’

De term ‘schoon’ wordt gebruikt om aan te geven in welke mate een voertuig uitlaatgassen uitstoot die schadelijk zijn voor de gezondheid. Per schadelijke stof
wordt om de paar jaar een maximale uitstoot bepaald (de Euro-normen). De eisen zijn verschillend voor benzine en diesel en gelden voor alle nieuwe auto’s
ongeacht het brandstofverbruik. Een ‘schone’ auto hoeft niet altijd ‘zuinig’ te zijn en een ‘zuinige’ auto hoeft niet altijd ‘schoon’ te zijn.
(zie ook: ‘zuinige-‘ en ‘zeer zuinige’ auto)

Servicecomponenten

Servicecomponenten zijn alle periodiek te betalen componenten behalve rente en aflossing

Shortlease

Leasevorm voor betrekkelijk korte periode (korter dan 12 maanden).

Stilstandregeling

Door de leasemaatschappij geboden mogelijkheid voor klanten om tijdelijk overbodige auto’s voor een bepaalde periode te stallen zonder dat het contract
beëindigd wordt. Deze regeling wordt ook wel opschortregeling genoemd.

Storneren

De mogelijkheid tot het terugdraaien van een op basis van incasso machtiging gedane automatische afschrijving binnen de daarvoor gestelde termijn.

SVI

Schadeverzekering voor inzittenden. Een verzekering die schade dekt van inzittenden en bestuurder als gevolg van een ongeval, ongeacht de schuldvraag.
Mogelijke schade kan bestaan uit materiële schade (bijv. kleding, bagage) en letselschade (schade aan mensen en hun gezondheid en de gevolgen daarvan,
zoals bijv. medische kosten, inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten en uitvaartkosten).

Tachograaf

Toestel dat verschillende gegevens betreffende de duur, de lengte en het verloop van ritten van auto’s registreert.

TCO

Total Cost of Ownership. Alle directe en indirecte kosten van het wagenpark.

Technische levensduur

Periode waarin een auto technisch gezien nog te gebruiken is.

Tender

Door prospect of klant uitgeschreven verzoek aan meerdere leasemaatschappijen om een aanbieding te doen voor een offerte aan de hand van door de
prospect/klant bepaalde voorwaarden.

TKV

Terug Koop Verklaring. De leverancier (bijv. importeur of de dealer) van een nieuw voertuig geeft een verklaring af dat hij bereid is om het voertuig terug te
kopen na verloop van een bepaalde periode tegen een vooraf gegarandeerd bedrag.
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Total loss

Een auto is total loss als de herstelkosten bij een schade hoger zijn dan de waarde van de auto direct voor het ontstaan van de schade minus de waarde van de
beschadigde auto. Een dergelijke auto noemen we een handelsvoertuig.
Als het naar de mening van de schade expert technisch gezien niet meer verantwoord is de schade te herstellen dan noemen we dat een demontagevoertuig.
Het voertuig mag nooit meer de weg op en moet gedemonteerd worden. (De vroegere benaming hiervoor was: technisch total loss).

Universele
leasemaatschappij

Leasemaatschappij die alle automerken least. In tegenstelling tot captive.

VAMIL

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Zie: Investeringsaftrekregelingen.

VbV

Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Opgericht in 2006 door samenvoeging van de Stichting VAR, Stichting NRM en de Stichting Certificering
Motorrijtuigbeveiliging. Houdt zich bezig met het voorkomen van schade, o.a. als gevolg omkatten van gestolen auto’s door middel van total loss auto’s
(demontagevoertuigen) alsmede het certificeren van voertuigbeveiligingsapparatuur en –leveranciers.

Verbond van Verzekeraars

Overkoepelend orgaan die belangen van verzekeringsmaatschappijen behartigt.

Vendor

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

Verhaalsbijstand

Een verhaalsbijstandverzekering is een beperkte vorm van rechtsbijstandverzekering.

Verhuur

Het in gebruik geven van een roerende of onroerende zaak voor een bepaalde periode aan een huurder, tegen periodieke betaling.

Verkeersmanagement

Verkeersmanagement is het beïnvloeden van vraag en aanbod in het verkeer naar tijd en plaats met als doel een zo goed mogelijk functionerend systeem. De
nadruk ligt hierbij op wegverkeer. Het beïnvloedt de routekeuze, het reistijdstip en het rijgedrag onder meer door verkeersinformatie. Een voorbeeld waar de
leasebranche samenwerkt met Rijkswaterstaat zijn de ‘spitsmijden’ projecten.

Vervaldag/datum

Datum waarop een contractueel afgesproken betaling of een andere prestatie moet worden verricht. De datum waarop een vordering opeisbaar c.q.
renteplichtig wordt.

Vervangend vervoer

Recht op (indien meegeleast) een vervangende auto bij schade, diefstal, reparatie of onderhoud van de lease-auto op kosten van de leasemaatschappij.

Vervangingsinvestering

Investering in nieuwe productiemiddelen met gelijktijdige afstoting van afgeschreven exemplaren.

Vervangingspercentage

Het percentage nieuw ingezette contracten t.o.v. de uitgelopen contracten bij dezelfde klant.
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Vervoermanagement

Vervoermanagement is de zorg van werkgevers voor het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer van werknemers. Vervoermanagement richt zich dus
vooral op individuele werkgevers en werknemers en is een onderdeel van mobiliteitsmanagement. Het oorspronkelijk doel van vervoermanagement is het
verminderen van vermijdbaar individueel autogebruik.

Verzekering

Het onderbrengen van risico’s bij een verzekeringsmaatschappij. We onderscheiden o.a.:
- WA (=Wettelijke Aansprakelijkheid): dekt schade aan derden, door of in verband met (gebruiks)ongevallen met een geleast object. Dekt in de regel ook de
berging van de schadeauto en repatriëring van de inzittenden.
- Cascoschade: dekt schade aan het object zelf.
- Verhaalservice: juridische bijstand; verhaalt schade op aansprakelijke derden (denk aan cascoschade, eigen risico, waardevermindering, bedrijfsschade en
privé-schade).
- Rechtsbijstandverzekering: verhaalservice, uitgebreid met o.a. juridische hulp bij strafvorderingen in het buitenland a.g.v. een ongeval. Voor zover
deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts) zijn die externe kosten ook gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten.
- SVI, OIV en POI (zie aldaar).
Dekkingsmogelijkheden zijn er: voor de lessor(evt. samen met onderhoud zie Full service lease), voor de vendor (evt. samen met lessor), voor de lessee
(in een eigen cover-verzekering, met verpanding van verzekeringspenningen, of medeverzekerdheid van de lessor).

Verzekeringsplicht

Verplichting tot het verzekeren van een object tegen schade en verlies.

Verzekeringsverklaring

Verklaring waarin de verzekeringsmaatschappij van een klant die een auto niet via de leasemaatschappij laat verzekeren bevestigt dat het risico bij haar is
ondergebracht. (bijvoorbeeld: WM 11.92)

VNA

Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Brancheorganisatie die de Nederlandse autolease industrie vertegenwoordigt en de belangen van haar
leden behartigt op het gebied van autoleasing en zakelijke automobiliteit.

Voertuigverliesuur

Het maatschappelijk (vooral economisch) verlies dat geleden wordt wanneer een voertuig een uur reistijdvertraging oploopt, meest ten gevolge van files of
omrijden. Het betreft een eenheid die wordt gebruikt in een situatie met congestie/filevorming in vergelijking met een situatie zonder congestie/filevorming.
Zestig voertuigen die 1 minuut vertraging oplopen en 1 voertuig dat 60 minuten vertraging oploopt leveren beide één voertuigverliesuur op.

Voorloopauto

Een huurauto of een auto uit de reservevloot die wordt ingezet tijdens de levertijd van een (nieuw) bestelde lease-auto.

Voortijdige beëindiging

Voortijdige beëindiging van een leaseovereenkomst door middel van betaling van een afkoopsom en overdracht van het leaseobject. De afkoopsom is
gebaseerd op het verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde, vermeerderd met eventuele kosten en winstderving. Dit wordt ook wel ‘Beëindiging’
of ’Afkoop’ genoemd.
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Vrachtauto

Een vrachtauto is een voertuig met een max. toegestane massa (GVW) van meer dan 3500 kg. dat is ingericht voor het vervoer van goederen. De toegestane
maximale massa is te vinden op het deel 1 van het kentekenbewijs.

WA-verzekering

Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade aan derden, door óf in verband met (gebruiks-) ongevallen met een motorvoertuig.

Waarborgfonds

Fonds dat uitkeringen doet bij schade veroorzaakt door onbekende of onverzekerde motorrijtuigen. Alle autoverzekeringsmaatschappijen dragen hieraan
verplicht een deel van de ontvangen W.A.-premie af.

Waarborgsom

Overeengekomen geldbedrag, bij aanvang van een huurovereenkomst aan de verhuurder gegeven, waaruit deze eventuele schade of tekorten mag verhalen.
Het betreft hier schade die ontstaat aan het verhuurde object, of wanneer de huurder zich niet aan zijn verplichtingen houdt. Bijvoorbeeld door: onzorgvuldige
behandeling, te laat retourneren, verduistering of wanbetaling van de huurpenningen.

Waardevermindering

Het vermeende verlies aan waarde welk optreedt bij eventuele verkoop van het voertuig als gevolg van een schade. Wordt berekend aan de hand van een
vaste formule. Geldt alleen bij grote verhaalbare schades bij relatief nieuwe auto’s. Valt niet onder de cascodekking.

Wagenparkbeheer (extern) Het verzorgen van diensten voor een klant, die zelf economisch en juridisch eigenaar van de voertuigen is. Onder de geleverde diensten wordt onder meer
verstaan, brandstofadministratie, ROB-administratie, verzekeringen, aankoop en verkoop van voertuigen etc. (zie ook: Fleet Management)
Wagenparkbeheer (intern)

Het verzorgen van het (volledige) beheer van het wagenpark van een onderneming door een afdeling of een persoon van deze onderneming zelf.

WAM

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen regelt de verplichting om voor een motorrijtuig een
verzekering af te sluiten en in stand te houden. Deze verzekering moet minimaal voldoen aan de eisen die de WAM daaraan stelt.

Wettelijk aansprakelijk

Van rechtswege aansprakelijk zijn voor schade aan derden. (zie ook: WA-verzekering).

Wft

De wetgeving voor de financiële markten is in één wet vastgelegd: de Wet Financieel Toezicht (Wft). De afzonderlijke taken van de financiële toezichthouders
De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staan hierin beschreven.

Winstdeling

Winstdeling houdt in dat een afspraak is gemaakt over de verdeling van het positieve resultaat dat ten goede komt aan lessee. Dit kan zowel bij open als
gesloten calculatie.

WLTP

Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP) beschrijft de wereldwijd geharmoniseerde standaard voor het bepalen van voertuigemissies,
brandstofverbruik en elektrisch verbruik van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen. WLTP vervangt vanaf 2017 de NEDC (New European Driving Cycle).
Emissiegegevens van een voertuig worden vermeld op de typegoedkeuring.

19

WM 11.92

In november 1992 door Verbond van Verzekeraars en VNA ontwikkeld formulier dat wordt opgemaakt indien een lessee zelf verzekert. Op dit formulier
verklaren de verzekeraar en de lessee onder andere dat de auto is verzekerd.

Woon-werk kilometers

Kilometers gereden tussen woning en vast werkadres.

Zaakschade

Schade ontstaan aan het leaseobject en/of andere materiële zaken. Ook cascoschade genoemd.

Zakenauto

Een personenauto (geel kenteken) die op naam van een rechtspersoon staat of een personenauto die op naam van een natuurlijk persoon staat en tenminste
50% (in kilometrage) zakelijk wordt gebruikt exclusief woon-werk verkeer.

Zelffinanciering/eigen
financiering

De klant zorgt zelf voor de financiering van de auto.

Zuinige auto

De term ‘zuinig’ wordt gebruikt om aan te geven dat de auto een laag brandstofverbruik heeft dus een lage CO2-uitstoot.(zie ook: ‘Schone’ auto).
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