
  
 Module 2 - opleiding VNA Leasing I 

    

 

Een berg aan regels, contracten en mogelijkheden. 

Iedereen die met Leasing en Fleetmanagement te 

maken krijgt, moet perfect geïnformeerd zijn om 

klanten van een goed advies te voorzien. 

 

De Basisopleiding Autoleasing geeft u de specifieke 

basiskennis en vaardigheden die u nodig heeft.  

Na de opleiding bent u klaar voor Module 2 van  

het VNA-examen Leasing-I. Het concept ‘Leasing’ 

is concreet geworden en u kunt professioneel 

adviseren over de basis van autoleasing. 

 
Inhoud Basisopleiding Autoleasing 

Module 2: VNA Calculatie en Fiscaliteit 

• Wat is leasing? 

• Autoleasing in Nederland en E.U. 

• Overzicht van het belang van autoleasing in  

de markt 

• Examentraining, eindtermen bespreken  

Welke kennis hebt u precies nodig om te slagen 

voor het examen? 

• Examen VNA Leasing 1 - module 2 

 

Eindtermen 

•  De kandidaat kan zowel de algemene 

kostenaspecten van autogebruik en -beheer 

alsook de afzonderlijke elementen van een 

autolease-calculatie benoemen en verklaren. 

•  De kandidaat kan de belangrijkste begrippen 

verklaren die bij operationele 

lease/wagenparkbeheer van belang zijn, 

overeenkomstig de VNA Begrippenlijst. 

•  De kandidaat kan de regels met betrekking tot 

BTW en BPM voor wat betreft de opbouw van de 

aankoopprijs van automobielen benoemen en in 

berekeningen toepassen.* 

•  De kandidaat kan de relevante fiscale aspecten 

van (zakelijk) autogebruik benoemen en 

omschrijven. 

•  De kandidaat kan berekeningen maken met 

betrekking tot de exploitatie van automobielen  

op basis van gegevens zoals investering, rente, 

aflossing, restwaarde, looptijd en afgelegde 

kilometers. * 

•  De kandidaat kan aangeven welke kosten 

kunnen veranderen gedurende de gebruiks- 

 

duur en welke van deze kosten door de 

autolease-maatschappij kunnen worden 

aangepast in het tarief. 

•  De kandidaat kan de meeste gebruikelijke 

ver- en afrekentechnieken gedurende de 

looptijd en bij beëindiging van een autolease-

contract omschrijven en toepassen. * 

•  De kandidaat kan de regels van het fiscale 

regime op het gebied van mobiliteit voor 

zowel werknemer als werkgever toepassen 

en omschrijven.* 

(* bij deze onderwerpen horen rekenvragen)  

 

Voor 

Alle medewerkers in de automobiliteits-

branche die met leasing en fleet-

management in aanraking komen.  

De opleiding is afgestemd op de normen van 

de VNA, Vereniging Nederlandse Autolease-

maatschappijen. 
 

Data 

Zie www.kpitraining.nl voor data, tijden, 

locatie en andere praktische informatie. 
  

Investering 

€598,-, inclusief werkboek en catering.  

Het examen VNA Leasing 1,  

Module 2 kost €81,- voor VNA leden en 

€122,- voor niet-leden.  

Alle bedragen exclusief BTW. 

 

Vereiste vooropleiding 

Tenminste MBO / HAVO 

 

Locatie 

NBC Nieuwegein  

Blokhoeve 1 

Nieuwegein 

 

Meer informatie 

Inhoudelijke vragen en coördinatie:  

KPI Training 

Barend Lambrechtsen 

Tel. 0343-450015 

http://www.kpitraining.nl/

