
 
 
 
 
 

Elektrische bezorgscooters 
Bezorgen als de bliksem 
versie 17 december 2013 

 
Snel en geluidloos bezorgen, dat kan met de elektrische scooter. Al zijn de huidige modellen wat 
duurder dan normale scooters, door aantrekkelijke regelingen en lage verbruikskosten zijn ze 
uiteindelijk veel goedkoper in gebruik.  
 
Elektrische Scooter 

Een elektrische scooter is het schone en stille alternatief op een 
normale (benzine) scooter. De scooters kunnen net zo snel, maar 
zijn in het gebruik een stuk goedkoper. Zo rijdt een elektrische 
scooter voor slechts 50 cent zo’n 100 km, terwijl dit bij een 
normale scooter ongeveer 5 euro kost. Dat scheelt een factor 10! 
In de aanschaf zijn elektrische scooters wel duurder dan normale  
scooters, ze kosten tussen de 3.000 en 5.000 euro. Maar, hierbij 
mag wel gebruik gemaakt worden van een aantal fiscale regelingen, waardoor de aanschaf 
interessanter wordt. Ook qua onderhoud zijn de elektrische scooters goedkoper, omdat een 
elektromotor nauwelijks onderhoud nodig heeft. 
 
Fiscale Regeling 

Bij de aanschaf van een elektrische scooter voor bedrijfsdoeleinden (zoals bezorgen) kan gebruik 
gemaakt worden van meerdere fiscale voordelen. Met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
kan tot 28 % van de investering extra worden afgetrokken van de fiscale winst. Daarnaast kan gebruik 
gemaakt worden van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de regeling Willekeurig Afschrijven 
milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA mag tot 13,5 % van de helft van de investering worden 
afgetrokken, met de Vamil mag de investering versneld worden afgeschreven. Dit laatste geeft een 
rente- en liquiditeitsvoordeel. Het totale voordeel hangt af van de fiscale winst van uw onderneming. 
Bij een belastingpercentage van 20 % komt het voordeel neer op zo’n 10 % van de aanschafkosten. 
 
Rekenvoorbeeld 

Stel een pizzeria schaft 3 elektrische scooters aan voor in totaal 9.000 euro (excl. btw). Elke scooter 
rijdt 7500 km per jaar, het onderhoud kost 100 euro per jaar. De concurrent koopt 3 normale 
scooters voor 6.000 euro, deze rijden evenveel km’s maar het onderhoud kost 200 euro per scooter 
per jaar. In de  tabel worden de kosten voor de scooters over een periode van 2 jaar vergeleken.  
 

 Uw onderneming De concurrent 
Rekenvoorbeeld aanschaf 3 scooters (excl. btw) Elektrisch Normaal 

Aanschaf 3 scooters 9.000 euro 6.000 euro 
Fiscaal voordeel 900 euro  - n.v.t. 
   
Rijkosten in 2 jaar (7500 km/jr/scooter) 225 euro 2.250 euro 
Onderhoudskosten in 2 jaar 600 euro 1.200 euro 
   

Totaal na 2 jaar voor 3 scooters 8.925 euro 9.450 euro 

 
Meer weten 

Wilt u meer informatie, of weten wat de aanschaf van een elektrische bezorgscooter voor uw bedrijf 

kan betekenen? Neem dan contact op met Stichting Zonne-energie Wageningen via  info@zonne-

energie-wageningen.nl of kijk op www.zonne-energie-wageningen.nl. 
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