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Bedrijfsauto’s
Dit verandert er 

tussen nu en 2031

De koopgids voor je wagen in salonloze dagen

Leasing en financiering
Hier moet je op letten 

Elektrische auto’s
Verdienen ze zichzelf (deels) terug?

ALLES 
WAT JE 

MOET WETEN 
OVER 

OPLADEN

DE NIEUWE MODELLEN VOOR 2022



Geen salon, 
wel een maand 
gratis leasing.

Maak het je gemakkelijk met Athlon. 
Kies voor onze operationele leasing 
en wij regelen alles. Zo rij je zorgeloos 
met de bedrijfswagen waar je elke dag 
plezier aan beleeft. Iets gezien in deze 
gids wat je bevalt? Kijk hier of scan de 
QR-code voor meer info. En krijg 
meteen één maand gratis leasing.

Speciaal voor 
zelfstandigen  
en KMO’s 

1 maand 
gratis*

*Voorwaarden op de actiepagina.

https://be.athlon.com/1-maand-gratis-voor-zelfstandigen-en-kmo-s/?utm_source=Autonieuws&utm_medium=A4-Ad_ClickCTA&utm_campaign=athlon_commercialcampaign_Phase2
https://be.athlon.com/1-maand-gratis-voor-zelfstandigen-en-kmo-s/?utm_source=Autonieuws&utm_medium=A4-Ad_ActionCTA&utm_campaign=athlon_commercialcampaign_Phase2
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Vooraf
Het autosalon van Brussel… We hadden er met zijn allen opnieuw 

naar uitgekeken. Het heeft andermaal niet mogen zijn. In het voor-

woord van onze eerste ‘Het is geen salon’-gids die exact een jaar 

geleden verscheen, schreven we dat het hopelijk ook de laatste 

zou zijn. Corona heeft anders beslist.

En zo komt het dat we je deze tweede editie voorstellen. Uiteraard 

vind je in deze gids opnieuw een overzicht van alle nieuwighe-

den voor 2022. Het belooft een rijk gevuld jaar te worden, zeker 

wat (deels) elektrische auto’s betreft. De knop is omgedraaid bij de 

meeste merken, zoveel is zeker. 

Ook de bedrijven worden hoe langer hoe meer richting zero-emis-

sion geduwd. Bedrijfsauto’s met een verbrandingsmotor die be-

steld worden na 30 juni 2023 zien hun aftrekbaarheid stelselmatig 

dalen. Vanaf 2026 zijn enkel nog emissievrije firmawagens fiscaal 

aantrekkelijk, zoals je verder in deze gids ontdekt.  

Elektrisch rijden eindigt overigens niet bij de aankoop van een 

voertuig. Je moet ook laadinfrastructuur voorzien en vlot toegang 

krijgen tot publieke laadpunten. Op dat vlak is er nog een weg af te 

leggen, maar Rome was ook niet in één dag gebouwd.

Onze tests van het afgelopen jaar bewijzen dat het zeker geen straf 

is om met een EV te rijden. Op de laatste pagina’s van deze gids 

zul je echter ontdekken dat de redactie van Autonieuws het lastig 

heeft om benzine vaarwel te zeggen. Hopelijk hoeft dat niet en 

brengen duurzame brandstoffen soelaas.

Hoe dan ook wensen we je heel veel leesplezier en succes bij de 

zoektocht naar je volgende auto!

De Autonieuws-redactie
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Nieuw in 
2022

LEXUS ANTWERPEN - LEXUS BRUSSELS - LEXUS GENT - LEXUS HASSELT - LEXUS LIÈGE

LEXUS TURNHOUT - LEXUS WATERLOO - LEXUS WEST FLANDERS - LEXUS ZAVENTEM

Plug in en schakel over op een innovatieve en zuinige aandrijving. Stap 
in en duik in een stille oase van vakmanschap. Ga zitten en ervaar 
uitgepuurde luxe en comfort. Ontdek de Lexus NX 450h+, nu met exclusief 
lanceringsaanbod, bij uw concessiehouder of op lexus.be.

PLUG IN VOOR 
EIGENZINNIGE LUXE

DE NIEUWE LEXUS NX 450h+ PLUG-IN HYBRID

 21,4–20,1 kWh/100 KM  1,1 L-1,0 L/100 KM  25-22 G/KM (WLTP)

Voertuig afgebeeld met opties.  Geef voorrang aan veiligheid.

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.

LEXUS0302_ad_NX_210x297_NL_autonieuws_01.indd   1LEXUS0302_ad_NX_210x297_NL_autonieuws_01.indd   1 10/12/2021   17:4910/12/2021   17:49
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Nieuw in 
2022

Ook 2022 belooft een grand cru te worden in autoland. 
Er komen heel wat interessante nieuwkomers uit de 
pijplijn, die steeds meer gevuld wordt met elektrisch 

aangedreven modellen.

Stijn Blanckaert en Dieter Quartier

Alfa Romeo
Alfa Romeo wacht al sinds 2019 op de beloftevolle Tonale, een 

compacte SUV die zowel met een volledig elektrische als met een 

plug-inhybride aandrijflijn wordt aangeboden en op het platform van 

de Jeep Compass staat. Hij zou halverwege 2022 dan eindelijk 

gelanceerd worden.

   © Alfa Romeo
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Audi 

De kleine A1 krijgt in 2022 een laatste facelift. Dat 

wordt meteen de zwanenzang voor het model, dat 

geen opvolger meer krijgt. De A8 limousine werd dan 

weer pas vernieuwd en krijgt in 2022 ook een geresty-

lede versie van de e-tron, A6, A7 Sportback en Q8 aan 

zijn zijde. Naar het voorbeeld van de Porsche Taycan 

Cross Turismo en Sport Turismo plant Audi volgens 

onze bronnen ook een breakvariant van de e-tron GT.  

BMW 

Het bombardement aan nieuwigheden bij BMW gaat 

ook in 2022 onverminderd voort. Zo wordt de twee-

de generatie van de 2 Active Tourer dit jaar in de 

showrooms verwacht. De 3-Reeks ondergaat net als 

de 8-Reeks een zogenaamde LCI of Life Cycle Impulse. 

Ook de X7 gaat langs bij de wellnesskliniek voor een 

facelift en krijgt een resoluut sportieve plug-inhybride 

broer die naar de naam XM luistert. Dé blikvangers bij 

BMW zijn echter de elektrische 7-Reeks die i7 zal heten 

en de elektrische X1, die beide tegen het einde van het 

jaar verwacht worden. 

De nieuwe generatie van de ultrasportieve M2 komt   

er tegen het einde van de zomer aan en de M3 Touring 

zal rond het jaareinde als eerste M3-break de reeks 

nieuwigheden vervolledigen.

Citroën 

De C1 verdwijnt net als de C4 Cactus en C4 Spacetourer 

uit het gamma, maar de al in de lente van 2021 aange-

kondigde C5X wordt dit jaar eindelijk in de showrooms 

verwacht. Het wordt het vlaggenschip van het Franse 

merk. De C5 Aircross krijgt in het voorjaar een grondi-

ge facelift. De Berlingo zou in de herfst zijn neus bij-

poederen.

Cupra

Bij dit sportieve submerk van Seat staat het begin van 

2022 in het teken van de lancering van de eerste elek-

trische Cupra, de Born. De topversie van de Formentor, 

VZ5 genaamd en uitgerust met een vijfcilinder van 

Audi-origine met niet minder dan 390 pk, komt het 

gamma naar boven toe vervolledigen.

NIEUW IN 2022

   © Cupra
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RIJDEN EN LADEN
IN STIJL

RANGE ROVER EVOQUE PLUG-IN HYBRID

1,4 L/100 KM – CO2: 32 G/KM (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/04): landrover.be. Geef voorrang aan veiligheid. Afgebeeld 
model uitgerust met opties en accessoires. 

De Range Rover Evoque Plug-In Hybrid maakt het u makkelijk. Voortaan hoeft u 
niet meer te kiezen tussen uitstraling en efficiëntie. Met een elektrisch rijbereik 
tot 55 km kunt u vrijwel al uw dagelijkse verplaatsingen afleggen zonder te 
moeten tanken, in alle stilte en comfort. Dit is rijden en laden in stijl, perfect 
voor het moderne stadsleven. Ontdek in januari onze Salonaanbiedingen op 
een selectie van modellen.

landrover.be

A_P06062_LRBE_BENL_RRE PHEV_T3 Master_Ad_210x297mm+5.indd   1A_P06062_LRBE_BENL_RRE PHEV_T3 Master_Ad_210x297mm+5.indd   1 15/12/2021   14:4315/12/2021   14:43
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NIEUW IN 2022

Dacia 

Dit voorjaar pakt Dacia uit met de Jogger, een krui-

sing tussen een break en een SUV en de goedkoopste 

gezinsauto met zeven plaatsen op de markt. Hij is nu 

al te koop vanaf € 14.790. Of er effectief een grotere 

SUV komt boven de Duster – bronnen zeggen dat hij 

Bigster zou gaan heten – is niet zeker.

DS

2021 was een belangrijk jaar waarin de DS 9 en de 

knappe DS 4 gelanceerd werden. Tegen de herfst van 

2022 krijgt de 7 Crossback een facelift en tegen het 

jaareinde doet het merk hetzelfde met de 3 Crossback 

die vandaag als enige DS ook als volledig elektrische 

auto verkrijgbaar is. 

Ferrari 

Ferrari biedt met de 296 GTB voor het eerst een 

plug-inhybride met een V6-motor aan. Hij krijgt mo-

gelijk nog dit jaar het gezelschap van de langverwach-

te Purosangue, Ferrari’s eerste SUV die de concurren-

tie moet aangaan met de Lamborghini Urus en Aston 

Martin DBX.

Fiat 

Bij Fiat belooft 2022 eerder rustig te worden. Met de 

Ulysse doet het merk wel een naam terugkeren. Dit 

zustermodel van de Citroën SpaceTourer, Peugeot 

Traveller en Opel Zafira Life wordt verkrijgbaar met 

verbrandingsmotoren en als volledig elektrisch mo-

del. De Scudo is de bestelwagenvariant van de Ulysse. 

Op de nieuwe generatie van de Fiat Punto is het nog 

wachten tot 2023 maar er wordt gezegd dat de Panda 

dit jaar wel een opvolger zou krijgen. De Abarth 595 

zou verder nog gefacelift worden in het voorjaar.

Ford

De Fiesta van de achtste generatie, die uit 2017 dateert, 

krijgt een facelift en mild hybride motoren. Hij maakt 

begin 2022 zijn opwachting op onze wegen terwijl 

ook de Focus vernieuwd wordt met een nieuw front 

en nieuwe technologie aan boord. De Ford Tourneo 

Connect is eveneens nieuw en is een kloon van de 

Volkswagen Caddy. De Mondeo van de huidige gene-

ratie verdwijnt in het voorjaar van het toneel en krijgt in 

Europa geen directe opvolger.

Honda 

Het blijft vrij stil rond het Japanse merk dat tegen het 

eind van het jaar een opvolger van de Civic zou klaar-

stomen om opnieuw volop te concurreren met de 

Toyota Corolla.

   © Dacia

   © Ferrari

   © Ford

   © Kia
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Hyundai 

Met onder meer de gloednieuwe Bayon, Tucson en 

Ioniq 5 en updates van andere modellen kregen we 

in de voorbije maanden al veel nieuws van Hyundai. 

2022 wordt iets rustiger, maar de Ioniq 6, geïnspireerd 

door de Prophecy-conceptcar, komt het elektrische 

Hyundai-gamma tegen het jaareinde vervolledigen.

Jaguar 

Geen nieuws bij Jaguar, dat de lancering van nieuwe 

modellen tijdelijk zou pauzeren om tegen 2025 omge-

vormd te zijn tot een 100 procent elektrisch merk dat 

opnieuw wil aansluiten bij de top van de markt en dus 

enkel nog auto’s in de hoogste segmenten zou gaan 

aanbieden. Dat betekent dat het doek valt over de XE.

Jeep 

Bij Jeep staan mild hybride uitvoeringen van de 

Renegade en de Compass op de planning, terwijl ook 

een plug-inhybride uitvoering van de vijfde generatie 

van de Grand Cherokee, de 4xe met 375 pk en 637 Nm, 

verwacht wordt tegen de lente. Het Wrangler-gamma 

krijgt nieuwe uitrustingsmogelijkheden maar wordt 

vanaf dit jaar in Europa beperkt tot die plug-inhybride 

uitvoering.

Kia

Belangrijk nieuws bij Kia is de lancering van de gloed-

nieuwe Sportage die vanaf begin 2022 in de showrooms 

zal staan. Er komen drie soorten hybrides en ook een 

diesel blijft verkrijgbaar. Ook de nieuwe Niro werd nog 

maar voorgesteld en zal halfweg 2022 bij ons te koop 

zijn. Hij komt er opnieuw als elektrische e-Niro maar 

behoudt ook zijn (hybride) verbrandingsmotoren. De 

indrukwekkend snelle elektrische EV6 GT wordt in 

2022 als topmodel van het EV-gamma verwacht.

Land Rover

De gloednieuwe grote Range Rover, die pas werd 

voorgesteld, vindt zijn weg naar de showrooms in het 

voorjaar. Van de Defender wordt een langere 130-va-

riant verwacht die de korte 90 en de “normale” 110 zal 

aanvullen en tot acht zitplaatsen zal bieden. Ook een 

pick-upvariant zou op de planning staan.

Lexus

Met wat vertraging zal de nieuwe Lexus NX, die in 2021 

al werd voorgesteld, in 2022 eindelijk in de showrooms 

staan. Het model is meteen ook de eerste plug-inhy-

bride van Lexus-makelij. Tegen het jaareinde wordt 

ook een nieuwe elektrische SUV verwacht die naar de 

naam RZ luistert en gebaseerd is op de Toyota bZ4X. 

De grote RX en RX L worden in de zomer afgelost door 

de volgende generatie.

NIEUW IN 2022

   © Land Rover

   © Kia
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Maserati

2022 is het jaar waarin Maserati eindelijk zijn concur-

rent voor de BMW X3, Porsche Macan en consorten 

lanceert: de op de Alfa Romeo Stelvio gebaseerde 

Grecale. Een nieuwe generatie van de Gran Turismo 

zou helemaal aan het einde van het jaar het licht zien. 

In de tussentijd verwachten we ook een dakloze vari-

ant van de MC20.

Mazda

De op de Toyota Yaris Hybrid gebaseerde Mazda 2 

Hybrid is de eerste nieuwigheid van het Japanse merk 

in 2022. We verwachten ook een restyling van de CX-5-

SUV. Daarnaast zal de elektrische MX-30 met een wan-

kelmotor als range-extender zijn opwachting maken 

en komt de plug-inhybride CX-60 als volledig nieuw 

model dat boven de CX-5 gepositioneerd wordt. 

Mercedes-Benz

Bij Mercedes mogen we een facelift verwachten voor 

de A-Klasse en de B-Klasse, maar die is pas voor het 

jaareinde. In de tussentijd krijgen we de nieuwe SL te 

zien, komt de elektrische E-Klasse - de EQE - naar 

de showrooms en stelt het merk er mogelijk ook een 

SUV- en/of breakvariant van voor. Ook de nieuwe GLC 

zou er in 2022 aankomen, net als de SUV-variant van 

de elektrische EQS. Helemaal nieuw is de T-Klasse, 

een MPV op basis van de Citan, die met de EQT ook 

een elektrische versie krijgt. Dat de Mercedes-AMG GT 

4-door in plug-inhybride uitvoering met niet minder 

dan 843 pk en tot 1.470 Nm dit jaar in de showrooms 

staat, was al bekend.

MG

Het Chinese merk met Britse roots zet met de mid-

delgrote elektrische cross-over Marvel R een knap, 

overtuigend product op de weg. Hij kruist de degens 

met de VW ID.4 en consorten. Een trapje lager staat de 

gefacelifte ZS EV, die een grotere batterij kreeg en er 

strakker uitziet. Het MG-gamma wordt in 2022 uitge-

breid met de 5, een unieke elektrische break ter groot-

te van de Ford Focus Clipper

 

MINI

2022 wordt een rustig jaar voor de Britse dochter van 

de BMW-groep. De 3-deurs, 5-deurs en cabrio kregen 

in 2021 nog een lichte facelift in de aanloop naar de 

vierde generatie van de Hatch, die in 2023 wordt voor-

gesteld. Ook de Countryman zou in 2023 de fakkel 

doorgeven aan zijn opvolger.

NIEUW IN 2022

   © Mercedes-Benz

   © MG
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Nissan

Er staat heel wat op stapel bij Nissan dit jaar. De Qashqai 

wordt in de loop van 2022 verkrijgbaar met een hy-

bride aandrijving. Zijn grote broer, de X-Trail, volgt in 

zijn voetsporen. De elektrische Ariya wil het opnemen 

tegen de Audi Q4 e-tron. De gezinsgerichte Townstar 

volgt de NV200 Evalia op en komt er uiteraard ook als 

elektroversie.

Opel

De Astra is helemaal klaar om Opel weer op de kaart 

te zetten in het segment van de middenklassers. Zijn 

futuristische design moet duidelijk maken dat het 

merk een nieuw hoofdstuk aanvat in zijn geschiede-

nis, waarin elektrische aandrijving en betaalbare spits-

technologie centraal staan. Zowel de 5-deurs als de 

break zijn verkrijgbaar als plug-inhybride. De Corsa-e 

en Mokka-e zouden een sportieve GSe-versie krijgen.

Peugeot

De nieuwe 308 staat op dezelfde basis als de nieuwe 

Opel Astra. Geen wonder dus dat beide modellen 

technisch haast identiek zijn. Ook hier dus plug-in-     

hybride versies en een digitale cockpit, die er erg 

spacey uitziet. De 508 wordt bedacht met een facelift 

4 jaar na zijn lancering. Diverse Franse media maken 

gewag van een 4008, die zich als sportieve broer van 

de 3008 zou profileren.

  

Polestar

Het elektrische performance-zustermerk van Volvo 

begint stilaan voet aan wal te krijgen in Europa nu 

de Polestar 2 ook verkrijgbaar is als instapversie met 

enkele elektromotor. In de loop van 2022 wordt het 

gamma aangevuld met de Polestar 3, een grote, spor-

tieve cross-over die zijn technologie deelt met de toe-

komstige Volvo XC90.

NIEUW IN 2022

   © Opel
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Porsche

In 2022 beperkt het nieuws bij Porsche zich tot een  

facelift van de Cayenne en de Panamera en de intro-

ductie van de Sport Turismo-variant van de Taycan. 

Op de gloednieuwe, enkel nog elektrisch verkrijgbare 

Macan is het wachten tot 2023.

Renault

Het elektrificatie-offensief van Renault steunt in 2022 

op de Megane E-Tech en de Kangoo E-Tech Electric. 

De Kadjar wordt opgevolgd door de Austral. Die 

wordt leverbaar als hybride en plug-inhybride. Over 

de Espace, de Talisman en de Scénic valt definitief het 

doek in 2022. Opvolgers zijn niet voorzien, al wordt er 

wel gefluisterd dat er een ruime elektrische familiewa-

gen in de pijplijn zit.

Seat

Het wordt een mager jaar bij Seat, dat moet voortbor-

duren op de nog recent gefacelifte Ibiza en Arona, de 

3 jaar oude Leon, de in 2020 bijgewerkte Ateca en de 

bijna 4 jaar oude Tarraco, die halfweg zijn carrière zit 

en in 2022 alicht wordt geüpdatet.

Smart

2022 belooft het jaar van de wedergeboorte van Smart 

te worden. De nieuwe, 100% elektrische modelge-

neratie is het resultaat van een samenwerking tussen 

Daimler en Geely (de eigenaar van onder meer Volvo, 

Polestar en Lotus) en wordt in China gebouwd. 

SsangYong

Ook het Zuid-Koreaanse SsangYong is klaar om een 

stukje van de elektrische cross-overmarkt in te pal-

men, met de Korando e-Motion. De Musso krijgt een 

motorupdate en de Tivoli een opfrisbeurt.

Skoda

De succesvolle Enyaq iV krijgt een coupébroer. De 

middelgrote cross-over van het huis, de Karoq, onder-

gaat een verjongingskuur halverwege zijn carrière. Met 

een beetje geluk krijgen we in 2022 de vierde generatie 

van de Superb te zien, die naar verluidt wéér een ma-

tje groeit en zich wat hoger op de sociale ladder hijst.

Subaru

Er valt weinig nieuws te melden bij Subaru, dat in 

Europa tweede viool blijft spelen door zijn gebrek aan 

producten die op onze markt zijn afgestemd. Het gam-

ma wordt wel uitgebreid met de elektrische Solterra, 

die samen met de Toyota bZ4Xn werd ontwikkeld.

Suzuki

Bij het eigenzinnige Japanse merk staat 2022 in het te-

ken van de grondig vernieuwde S-Cross, een compac-

te cross-over met mild hybride aandrijving. We krijgen 

ook een bijgewerkte Vitara te zien met een hybride 

1.5-motor.

   © Renault

   © SsangYong
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Toyota

De Aygo X is een beloftevolle nieuwkomer in het 

A-segment, met zijn stoere cross-overlooks en ori-

ginele designelementen. De Corolla Cross komt zich 

meten met de VW T-Roc en co, terwijl de elektrische 

bZ4X het opneemt tegen onder meer de Skoda Enyaq 

iV, de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6. De GR86 volgt de 

GT86 op en werpt zich op als een betaalbare, karak-

tervolle sportcoupé.

Volkswagen

Pick-upfans zullen blij zijn te vernemen dat de op-

volger van de Amarok eind 2022 het levenslicht zal 

zien. Wie het allemaal liever wat groener en sportie-

ver houdt, kan bij VW terecht bij de ID.5, zeg maar de 

‘Sportback’-versie van de ID.4. Hét grote nieuws bij VW 

is ongetwijfeld de productiestart van de I.D. Buzz, de 

elektrische reïncarnatie van de oer-Transporter.

Volvo

Alle ogen zijn gericht op de C40, de sportieve coupé-

broer van de XC40 die enkel als elektrische versie be-

schikbaar is. In de loop van 2022 krijgt de Twin-versie 

het gezelschap van de betaalbaardere Single met één 

elektromotor. Later in het jaar mogen we de derde ge-

neratie van de XC90 verwachten, die eveneens door 

batterijen wordt aangedreven. 

   © Toyota

NIEUW IN 2022

   © Volvo
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W W W . S U Z U K I . B E

S-Cross: CO2 : 119 - 139g/km WLTP -  :5,3 - 6,1 l/100km

Robuuste SUV-styling

Smartphoneconnectiviteit

Grote bagageruimte

48 V Mild Hybrid systeem

Beschikbaar in 4x4, automaat en manueel

SUZUKI 
The New # S-Cross by

2022. 
Een nieuw
begin in
schoonheid.
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Het is voor veel mensen nog altijd contra-intuïtief om voor de duurdere optie te 
kiezen, maar in het geval van elektrische auto’s haal je er op termijn je profijt uit. 

Voor particulieren liggen de kaarten echter minder gunstig dan voor ondernemingen.

Dieter Quartier

Terwijl grotere ondernemingen onder in-

vloed van hun MVO-strategie (maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen) de om-

schakeling naar elektrisch oplaadbare au-

to’s ingezet hebben, leeft er bij kleinere 

bedrijven en zelfstandigen nog vaak (grote) 

scepsis. 

Sommige ondernemers hebben vragen bij 

de praktische haalbaarheid en zelfs het nut 

van elektrisch rijden, maar de meerderheid 

van de twijfelaars struikelt vooral over de 

hoge aankoopprijs. Die ligt vlotjes 30 pro-

cent hoger dan die van een gelijkaardige 

auto met een verbrandingsmotor.

Wie thuis is in de materie, weet dat je je  

niet blind mag staren op die aankoopprijs. 

Als je het totale kostenplaatje bekijkt (de 

Total Cost of Ownership), dan kom je op de      

keper beschouwd vaak gunstiger uit met 

een EV. 

Zaken die je in rekening moet brengen, zijn 

de voertuigbelastingen, de energiekosten, 

het onderhoud, de reparaties, enzovoort.

Fiscale aftrekbaarheid en 
gebruiksprofiel
Voor bedrijven doet de maximale fiscale 

aftrekbaarheid de balans vaak in het voor-

deel van het elektrische voertuig overhel-

len. Als particulier heb je dit voordeel niet. 

Daarom is het een kwestie van goed reke-

nen, al is dat geen eenvoudige oefening.

MEERPRIJS ELEKTRISCHE AUTO’S 

Investeren 
om minder te betalen

Wat de zaken bemoeilijkt, maar eigenlijk de 

enige juiste manier is om een correcte be-

rekening te maken, is een gebruiksprofiel 

opstellen en de berekening hierop afstem-

men. Iemand die gemakkelijk thuis kan la-

den en vooral korte ritjes doet, zal een an-

dere energiefactuur krijgen dan iemand die 

het land afschuimt en regelmatig onder-

weg moet (snel)laden.

Onderweg opladen is immers altijd duurder 

dan thuis stroom afnemen. Je leest er alles 

over in het artikel op pagina 37. 

Kostenvergelijking
Bij wijze van voorbeeld nemen we een 

Volvo XC40 die aangekocht wordt door 

een vennootschap en vijf jaar wordt ge-

bruikt. Het referentiemodel is de B3-

benzineversie in Core-uitvoering (met 

standaard 7DCT-automaat). We zetten het 

af tegen de Recharge Pure Electric met  

enkele elektromotor, eveneens in Core-

versie.

Hoewel de elektrische versie € 8.677,68  

exclusief btw duurder is in aankoop, komt 

hij na verrekening van de fiscale effecten en 

het belastingvoordeel inzake BIV en ver-

keersbelasting € 4.436,26 goedkoper uit in 

dit geval. En dat is zelfs zonder rekening te 

houden met de mogelijke besparingen die 

je realiseert op het vlak van het vebruik en 

de onderhouds- en reparatiekosten.

Foto niet contractueel. Afgebeelde model is uitgerust met opties en accessoires. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.suzuki.be. Suzuki Belgium behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande 
bekendmaking, veranderingen aan te brengen in specifi caties, kleuren en materialen. WLTP: Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig. 

W W W . S U Z U K I . B E

S-Cross: CO2 : 119 - 139g/km WLTP -  :5,3 - 6,1 l/100km

Robuuste SUV-styling

Smartphoneconnectiviteit

Grote bagageruimte

48 V Mild Hybrid systeem

Beschikbaar in 4x4, automaat en manueel

SUZUKI 
The New # S-Cross by

2022. 
Een nieuw
begin in
schoonheid.

AnnoncesFleetv2.indd   1AnnoncesFleetv2.indd   1 16/12/21   10:2616/12/21   10:26
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Ook deze kosten zijn overigens aftrekbaar 

voor 100 procent in het geval van de 

Recharge en slechts voor 50 procent bij de   

B3 benzine. Als je alles samentelt loopt    

het voordeel van de elektrische XC40 met 

andere woorden nog veel hoger op.

En voor particulieren?
De fiscale aftrekbaarheid speelt inderdaad 

geen rol bij de particuliere koper. Ook kun 

je als consument de btw niet deels recu-

pereren, zodat de XC40 Recharge Pure 

Electric al meteen met een kostennadeel 

van € 10.500 zit opgescheept. Kan hij dat 

ooit goedmaken?

De elementen die je de meerprijs kunnen 

doen terugverdienen als particulier, zijn de 

verkeersbelasting, de energiekosten en de 

uitgaven verbonden aan onderhoud en 

herstellingen. Het is meteen duidelijk dat je 

als particulier veel langer met je auto zult 

moeten rijden om het verhaal te doen 

kloppen. Volgens onze eigen berekeningen 

zou je al acht jaar en 120.000 kilometer 

met de elektrische XC40 moeten rijden om 

een ‘businesscase’ te hebben. Daarbij mag 

je dan bovendien niet te vaak gebruikma-

ken van een publiek oplaadpunt.

En de restwaarde?
Deze berekeningen houden geen rekening 

met de restwaarde. Nochtans werpt die 

veel gewicht in de schaal. Het probleem is 

dat niemand vandaag met accuraatheid 

kan zeggen hoeveel een auto over vijf jaar 

waard zal zijn, laat staan over acht jaar. 

De Volvo XC40 
Recharge Pure 
Electric is fors 

duurder dan zijn 
benzinebroer, 

maar het 
kostenplaatje 

klopt - tenminste 
voor zelfstandigen 
en ondernemingen.
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Kostprijsberekening vergelijking (afschrijving en belastingen in Vlaanderen)

Volvo XC40 

Versie B3 Recharge Pure Electric

CO2-uitstoot in g/km WLTP 150 0

Fiscale aftrekbaarheid 2022 50,00% 100,00%

Catalogusprijs excl. btw € 31.033,06 € 39.710,74

Btw-bedrag (21%) € 6.516,94 € 8.339,26

Niet-aftrekbare btw (€) € 3.631,23 € 4.650,91

BIV € 369,79 € 0,00

Jaarlijkse verkeersbelasting 
(niet geïndexeerd)

€ 380,36 € 0,00

Gebruiksduur (jaar) 5 5

Subtotaal € 32.505,27 € 38.723,50

Aftrekbaar bedrag € 16.252,64 € 38.723,50

Vennootschapsbelasting 25,00% 25,00%

Uitgespaarde belastingen € 4.063,16 € 9.680,88

Belastingen op verworpen uitgaven € 5.710,04 € 673,27

Nettokostprijs totale gebruiksduur € 34.152,16 € 29.715,90

Nettokostprijs per jaar € 6.830,43 € 5.943,18

Nettokostprijs per maand € 569,20 € 495,26

Zullen benzine-auto’s nog interessant zijn 

in 2027, of worden ze tegen dan doodge-

knepen door de fiscus? Zijn er over vijf jaar 

klanten die bereid zijn om een elektrische 

auto te kopen die op dat moment niet meer 

over de jongste technologie beschikt en 

misschien achterhaald is? 

Zelfs de meest doorgewinterde consultants 

wagen zich niet aan prognoses, zeker niet 

na corona en de huidige chiptekorten. Die 

spelen in elk geval in het voordeel van de 

marktwaarde van de huidige tweedehands-

wagens. Omdat er de afgelopen twee jaar 

minder nieuwe auto’s zijn ingeschreven 

dan gebruikelijk (zo’n 25 procent), zou het 

redelijk snor moeten zitten met de rest-

waarde op middellange termijn, op voor-

waarde dat de marktvraag tegen dan min-

stens even sterk is als vandaag. 
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Auto leasen, renten met 
aankoopoptie of een mix van beide

Ontdek de rest van de 
MG Electric Family

MG ZS EV
100% Elektrisch

MG5 Eerste 100% 
elektrische stationwagon

MG EHS 
Plug-in Hybrid

Welkom aan boord. 
Vanaf  € 46.985*

 NEW

MG MARVEL R 
100% Elektrisch

*Aanbevolen catalogusprijs (BTWi) op de Luxury uitvoering van de MG Marvel R Electric bedraagt € 46.985 en is geldig van 01/01/2022 tot 31/01/2022. Foto niet 
contractueel. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.mgmotor.be. MG Motor behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande bekendmaking, veranderingen aan
te brengen in specifi caties, kleuren en materialen. WLTP: Contacteer uw Brandstore voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.

mgmotor.be→

0 L / 100 km. 0 G / KM CO2 (WLTP)

MG Annonce_Salongids- Autonieuws v1 (original).indd   1MG Annonce_Salongids- Autonieuws v1 (original).indd   1 15/12/21   11:0515/12/21   11:05
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Wie voor zijn bedrijf of als zelfstandige een auto nodig heeft, kan kiezen uit 
verschillende aankoopmethodes. Vandaag zijn vooral verhuring op lange termijn 

(operationele leasing) en financiële renting populair. Er is echter een nieuwe formule 
in opmars: de renting met diensten.

Stijn Blanckaert

Je kunt je auto als ondernemer of zelf-

standige met je eigen middelen aankopen, 

maar dan is je bankrekening meteen leeg. 

Ook een klassieke financiering of een fi-

nanciële leasing kunnen. In beide gevallen 

blijft de hoofdsom dan beschikbaar en be-

taal je een maandelijks bedrag, maar ben je 

als vennootschap ook verplicht om de auto 

op te nemen in je balans en vormt het terug 

te betalen bedrag een langetermijnschuld. 

Dat betekent dan weer dat je solvabiliteit 

daalt en je minder makkelijk toegang krijgt 

tot kredieten bij de bank. Onder meer daar-

om zijn de formules ‘verhuring op lange 

termijn’ en ‘financiële renting’ zo populair: 

de auto wordt niet op de balans opgeno-

men en je creëert geen boekhoudkundige 

schuld op lange termijn. 

Financiële renting
Bij kleine ondernemingen is deze formule 

het populairst. Je huurt (rent) je auto van 

een leasingmaatschappij of financiële in-

stelling. Meestal gaat het om 36, 48 of 60 

maandelijkse huurbedragen en op het ein-

de blijft er een aankoopoptie over. 

Die aankoopoptie bedraagt minimaal 16 

procent van de investeringswaarde. Enkel 

dan mag het voertuig namelijk buiten de 

balans gehouden worden en kunnen de 

huurbedragen als kosten in de resultaten-

rekening opgenomen worden. De huurder 

FINANCIERING VOOR ONDERNEMERS

Auto leasen, renten met 
aankoopoptie of een mix van beide

moet de auto dan ook niet afschrijven en 

kiest zijn looptijd vrij.

De aankoopoptie mag ook hoger zijn dan 

16 procent. Zo zijn contracten met een 

aankoopoptie van 20 of 25 procent courant 

en bij de leasingmaatschappijen van de au-

tomerken zelf (de zogenaamde ‘captives’) 

kun je vaak nog hoger te gaan. Hoe hoger 

de restwaarde, hoe hoger het risico voor 

de leasingmaatschappij. Je bent als klant 

immers niet verplicht om de aankoopoptie 

te lichten. De verhuurder blijft dus mogelijk 

met een auto zitten die hij zelf moet door-

verkopen.

Bij de financiële renting liggen de maand-

bedragen lager dan bij andere financie-

ringsformules. Een deel van de prijs van 

de auto (de aankoopoptie) zit immers niet 

in de huur verwerkt. Bij het lichten van de 

aankoopoptie kan je bovendien winst ma-

ken wanneer je de auto nadien doorver-

koopt, aangezien die waarschijnlijk nog 

een hogere marktwaarde heeft dan de 

aankoopoptie die je betaald hebt. Die winst 

wordt natuurlijk wel belast.

De inschrijving van de auto gebeurt in deze 

formule bijna altijd op naam van de klant, 

omdat hij op die manier geen tweede keer 

de BIV moet betalen wanneer hij de aan-

koopoptie licht en de wagen verder blijft 

gebruiken.

Mogelijkheid tot 
‘kosten maken’
Bij een financiële 

renting kun je 

werken met een 

voorschot ofte 

“eerste verhoogde 

maandhuur”. 

Die kun je integraal 

in het lopende 

boekjaar in kosten 

nemen. 

Deze mogelijkheid 

is interessant voor 

wie een grote 

brutowinst 

verwacht en zijn 

fiscale druk wil 

verlichten.
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Verhuring op lange termijn
Verhuring op lange termijn (operatione-

le leasing) is een zuiver dienstencontract. 

Hier huur je een auto voor een periode 

die je zelf kiest en op basis van een vooraf 

bepaald aantal kilometer per jaar. Op het 

einde van de huurperiode geef je de auto 

terug aan de leasingfirma en ben je nergens 

meer toe verplicht. Er is geen aankoopoptie 

voorzien.

Deze formule is perfect te vergelijken met 

wat er gebeurt als je op vakantie of op za-

kenreis een auto huurt voor een paar da-

gen. Alleen gaat het hier om een contract 

van enkele jaren en kies je de auto, de kleur 

en de opties volledig zelf.

Bij zo’n verhuring op lange termijn zijn een 

hele reeks diensten altijd inbegrepen. Denk 

maar aan de verkeersbelasting en de BIV, 

de beheerskosten, het onderhoud, de ban-

den en (meestal) de BA-verzekering én een 

dekking voor materiële schade die door de 

huurder veroorzaakt wordt. Optioneel zijn 

ook zaken als pechverhelping, een ver-

vangwagen en een tankkaart toe te voegen 

aan het contract.

Het grote voordeel van de verhuring op 

lange termijn is het grote gemak van deze 

formule. Alles is immers in je huurprijs in-

begrepen en je loopt geen enkel risico, 

want als de auto duurder is in onderhoud 

of meer herstellingen nodig heeft dan je 

had gedacht, is dat het probleem van de 

leasingmaatschappij en niet het jouwe. 

Op het einde neemt ze de auto ook van 

jou terug en verkoopt ze hem, waarbij een 
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eventueel verlies ten opzichte van het door 

haar in de berekening opgenomen bedrag 

niet op jou verhaald wordt. Het is dus dé 

perfecte formule voor wie zijn kosten on-

der controle wil houden en ze op voorhand 

wil kunnen budgetteren.

Wel moet je rekening houden met een 

eindafrekening. Heb je meer kilometers 

gereden, dan moet je daarvoor bijbetalen. 

Ook eventuele schade die niet als normale 

gebruiksschade kan worden beschouwd, 

wordt aangerekend.

Renting met diensten
Er is ook een tussenvorm als gulden mid-

denweg tussen beide formules. Het gaat 

dan om de financiële renting met diensten. 

Een forfaitair maandbedrag dekt alle on- 

derhouds- en herstellingswerkzaamheden, 

de vervanging van de banden en indien no-

dig de pechverhelping en een vervangwa-

gen. Ook de verzekering kun je probleem-

loos als optie aan je contract toevoegen. 

Zo lijkt een renting met diensten erg veel 

op een verhuring op lange termijn en heb je 

nog steeds de aankoopoptie op het einde. 

Je moet er dan wel rekening mee houden 

dat je per maand meer zult betalen dan bij 

een verhuring op lange termijn. De rest-

waarde (de aankoopoptie van 16 procent of 

meer) ligt immers lager dan degene die de 

leasingmaatschappij hanteert op basis van 

de ingeschatte marktwaarde.

Financiële renting Verhuring op lange termijn

Courante looptijd 24 tot 60 maanden 36 tot 60 maanden

Kan ik eigenaar 
worden?

Ja, aankoopoptie moet voorzien worden Neen, er is geen aankoopoptie mogelijk

Percentage 
aankoopoptie

Van 16% tot 30% Niet van toepassing

Diensten Optioneel Deels verplicht, deels optioneel

Inschrijving Op naam van de klant* Op naam van de leasingmaatschappij*

Boekhouding Buiten de balans Buiten de balans

Te betalen bedragen Huurgelden in resultatenrekening Huurgelden in resultatenrekening

Voordelen

• Geen beïnvloeding schuldgraad

• Lager maandbudget door aankoopoptie

• Mogelijke meerwaarde op einde contract

• BIV niet opnieuw te betalen na aankoop**

• Mogelijkheid om ‘kosten te maken’

• Geen voorfinanciering van de btw op de 

aankoopprijs

• Geen beïnvloeding schuldgraad

• Lagere financieringskosten door vaste

restwaarde

• Alle risico’s afgedekt

• Perfecte budgettering mogelijk

• Geen btw op de restwaarde

• Geen voorfinanciering van de btw op de 

aankoopprijs

Nadelen • Restwaarderisico bij de klant

• Bijbetalen in geval van meer gereden 

kilometers

• btw op de voertuigbelastingen

• Afrekening van eindecontractschade

* Uitzonderingen zijn mogelijk

** Indien auto reeds ingeschreven was op naam van wie de aankoopoptie licht
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ADVERTORIAL

In tijden van lange levertermijnen en onzekere economische vooruitzichten is een 
flexibele vorm van autoleasing de ideale oplossing. Dat is exact wat kmo’s bij 
Terberg Business Mobility vinden, met inbegrip van startende ondernemers. 

Je wordt bovendien helemaal ontzorgd.

Terberg Business Mobility: nooit van gehoord? Dat 

kan, maar de naam zul je steeds vaker tegenkomen. De 

onderneming ontstond medio 2019 als fusie van twee 

familiebedrijven met een solide staat van dienst. De 

Belgische tak beheert intussen al ruim 2.400 voertui-

gen. Voor particulieren biedt de groep aantrekkelijke 

Private Lease-formules (via JustLease). Voor onderne-

mingen is er de gebruikelijke full operational lease, 

maar ook een flexibel auto-abonnement.

“We merken een sterke vraag naar onmiddellijk be-

schikbare auto’s voor middellange huurperioden. 

Sommige klanten willen de leveringstermijn van hun 

nieuwe auto’s overbruggen. Andere zoeken een op-

lossing voor tijdelijke of nog maar net aangenomen 

medewerkers. Tot nog toe namen ze vaak hun toe-

vlucht tot kortetermijnverhuurders, maar dat is lang 

niet de goedkoopste oplossing,” verklaart Erwin 

Coesens, General Manager van het bedrijf.

Flexibel auto-abonnement, ook voor starters
“Met ons auto-abonnement geniet je van een onge-

ziene flexibiliteit: we zijn de enige leasemaatschappij in 

België waarbij je al na één jaar kosteloos je contract 

kunt opzeggen,” gaat hij verder. Terberg Business 

Mobility heeft bovendien een ruim aanbod aan onmid-

dellijk beschikbare auto’s. 

“Wat ons verder onderscheidt, is dat we steeds bereid 

zijn om te luisteren naar het verhaal van onze toekom-

stige klanten. We durven verder kijken dan enkel maar 

de cijfers en denken met hen mee. Starters, bijvoor-

beeld, hebben het vaak moeilijk om een leasingcon-

tract te krijgen. 

Bij Terberg Business Mobility vinden ze steeds een luis-

terend oor en bekijken we geval per geval.”

Ontzorging en TCO-aanpak   
Bij Terberg Business Mobility kunnen klanten ook te-

recht voor advies rond de keuze en de financiering van 

hun voertuigen. “Onze ervaren medewerkers treden 

op als consultant en geven inzicht in het totale kosten-

plaatje (de TCO), zodat de klant een gefundeerde     

beslissing kan nemen. Hybride en elektrische auto’s 

zijn bijvoorbeeld duurder in aankoop, maar onderaan 

de streep komen ze vaak voordeliger uit,” zegt Erwin 

Coesens.

“Bij Terberg Business Mobility kunnen ze bovendien 

rekenen op een totale ontzorging, ook wat het eco- 

systeem rond de oplaadbare auto betreft. Laadinstal-

latie, laadpasjes, aparte doorfacturatie van stroom- 

kosten: klanten krijgen bij ons een a-tot-z-verhaal. 

Onze klantgerichte dienstverlening stopt niet zodra de 

auto afgeleverd wordt. Ze begint dan nog maar net,” 

besluit hij.

Wil jij meer weten over leasen bij 

Terberg Business Mobility? Klik dan hier.

Autoleasing: 
ga voor flexibiliteit en zekerheid

https://justlease.be/
https://terbergbusinessmobility.be


/ 23

Wil je een vast maandbedrag spenderen aan je auto dat zo laag mogelijk ligt? Dan kun je 
vandaag als particulier twee kanten uit. Ofwel kies je een lening op afbetaling met een 

verhoogde laatste aflossing (ballonkrediet), ofwel ga je voor private lease. 
Er zijn enkele wezenlijke verschillen.

Dieter Quartier 

Het ballonkrediet

Een financieringsvorm die de laatste jaren 

veel aan populariteit gewonnen heeft, is 

het ballonkrediet. Dat is een lening of ver-

koop op afbetaling waarbij je 36, 48 of 60 

identieke maandaflossingen betaalt en op 

het einde met een “ballon” blijft zitten: een 

verhoogde laatste aflossing. Het voordeel 

van dit type krediet is dat je per maand veel 

minder betaalt dan bij een klassieke lening 

op afbetaling. 

FINANCIERING PRIVÉ 

Private lease of ballonkrediet: 
de voor- en nadelen

Neem je zo’n ballonfinanciering bij een 

bank, dan wordt er verwacht dat je die 

laatste verhoogde som ook effectief af-

lost. Wanneer je een dergelijk ballonkrediet 

echter via je dealer afsluit, zal die vaak een 

terugnameverbintenis aangaan waarbij hij 

jouw auto op het eind van de financierings-

periode terugneemt, mocht je ervoor kie-

zen de restsom niet te betalen en de auto 

niet bij te houden. 

Een Renault 
Captur leasen 

kan bij JustLease 
vanaf € 375 
per maand.

Autoleasing: 
ga voor flexibiliteit en zekerheid
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Bij een dealer ben je met andere woorden 

niet altijd verplicht om de laatste aflossing 

te betalen. Je hebt als het ware een aan-

koopoptie. 

Dit is dus een ideale formule voor wie enkel 

voor het gebruik van zijn auto wil betalen 

en hem op het einde niet per se wil bijhou-

den. Het is ook dé manier om elke drie of 

vier jaar met een nieuwe auto te kunnen 

rijden zonder elke keer de hele aankoop-

waarde te moeten terugbetalen.

Diensten, zoals onderhoud, reparaties, 

banden, verzekering en vervangwagen zijn 

niet inbegrepen. Wel kun je bij de mees-

te merken een onderhoudscontract af-       

sluiten. Typische voorbeelden zijn weCare 

van VW, Audi, Skoda en Seat, BMW Service 

Inclusive, ServiceCare van Mercedes-Benz, 

Ford Protect Service Plan, enzovoort.

Wil je je contract voortijdig stopzetten en 

het kapitaal vervroegd terugbetalen, dan 

betaal je als consument een zogenaamde 

wederbeleggingsvergoeding – een bedrag 

dat de gemiste interesten voor de bank 

(deels) moet dekken. Die mag wettelijk ge-

zien maximaal 1 procent van het vervroegd 

afgeloste kapitaal bedragen als het contract 

nog meer dan een jaar loopt en maximaal 

0,5 procent als het contract nog minder 

dan een jaar loopt.

Private lease
Wanneer je een auto via een ballonkrediet 

financiert, ben je eigenaar van de auto, 

aangezien de factuur op jouw naam komt 

te staan. Als dat eigendom voor jou minder 

van tel is, dan kun je een private lease over-

wegen  Deze formule kun je vergelijken met 

een auto huren op vakantie. Alles is gedekt 

en je hoeft je geen zorgen te maken om 

onvoorziene kosten. Alleen gaat het hier 

om een langetermijncontract en moet je 

zelf naar de garage voor het onderhoud en 

voor de bandenwissels. De kosten hiervoor 

zijn wel inbegrepen in het maandbedrag 

dat je betaalt.

Dankzij een 
ballonfinanciering 

kun je voor 
minder dan 

€ 300 per maand 
met een A-Klasse 

rijden.
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Daarnaast zijn eveneens de wegentak-

sen, de verzekering, de pechverhelping en 

(meestal) de vervangwagen inbegrepen 

in het leasecontract. De auto wordt inge-

schreven op naam van de leasemaatschap-

pij, die te allen tijde de eigenaar blijft. Bij 

private lease heb je geen aankoopoptie op 

het einde van het contract.  

Last but not least: bij private lease moet je 

meestal kiezen uit het voertuigenaanbod 

dat de leasemaatschappij op dat moment  

in huis heeft. Het gaat vaak om kleine of 

middelgrote auto’s, die in een of twee uit-

voeringen en een handvol kleuren beschik-

baar zijn. Het leasebedrijf koopt er een 

lot van en kan op die manier een scherpe 

leaseprijs aanbieden. Een bestelling op 

maat kan ook, maar die gaat gepaard met 

een hoger tarief. 

Ook kun je vandaag slechts bij weinig aan-

bieders een elektrische of plug-inhybride 

auto kiezen in private lease. Tot slot moet 

je ook weten dat je je auto steeds voor een 

bepaalde periode en een vooraf bepaald 

kilometeraantal huurt. 

Om de prijs te drukken zijn veel contrac-

ten standaard berekend op 60 maanden en 

10.000 kilometer per jaar. Rij je meer, dan 

moet je bijbetalen. 

Wil je je privateleasecontract vroegtijdig 

stopzetten? Helaas geldt de wet op het 

consumentenkrediet hier niet (in tegenstel-

ling tot bij een ballonfinanciering) en mag 

het leasebedrijf zijn eigen regels hanteren, 

weliswaar binnen bepaalde grenzen. Bij 

sommige aanbieders moet je een percen-

tage betalen van de resterende maanden. 

Andere spelers herberekenen de looptijd 

en het bijbehorende maandbedrag en fac-

tureren het verschil door.

Een voorbeeld. Je hebt een contract op 48 

maanden en wilt na 38 maanden opzeg-

gen. Je betaalde € 280 per maand, maar 

mocht je een contract hebben genomen 

op 38 maanden, zou het € 330 per maand 

zijn geweest. Je hebt dan gedurende 38 

maanden lang zogezegd € 50 per maand  

te weinig betaald. Dat komt neer op een          

opzeggingsvergoeding van 38 x € 50 =              

€ 1.900. Mocht je je contract gewoon uit-

doen, dan zou je nog 10 maanden à € 280 

betalen, wat neerkomt op € 2.800 in totaal.

Private lease en ballonfinanciering vergeleken

Ballonfinanciering Private lease

Voertuigkeuze Vrij Beperkt aanbod

Inschrijving van de auto Klant Leasingmaatschappij

Eigendom Klant Leasingmaatschappij

Onderhoud en reparaties Optioneel Inbegrepen

Banden Niet inbegrepen Inbegrepen

Verzekering Optioneel Inbegrepen

Pechverhelping en 
vervangwagen

Optioneel Meestal inbegrepen

Afrekening bij extra 
kilometers

Neen. Tenzij de auto wordt 
overgenomen door de garage.

Ja

Vroegtijdige stopzetting
Openstaand saldo + max. 1% 
van het vervroegd afgeloste kapitaal

Afhankelijk van de 
maatschappij

Bij private lease 
heb je geen 

aankoopoptie 
op het einde 

van het 
contract.  
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Spanning 
in de lucht

Kia Picanto Pure, nu voor 

 Korte levertermijnen! 

 Bekijk hier ons aanbod aan beschikbare kleuren.

 Inclusief volledig dienstenpakket: 
 onderhoud, reparaties, 
 banden, verzekeringen, 
 pechverhelping 
 in België.

*Geldig voor bestellingen tot en met 28 februari 2022 van een auto in Private Lease uit het aanbod dat tot die datum online op de website www.justlease.be/aanbod staat. 

Onder voorbehoud van goedkeuring van uw dossier.

**Aanbod geldig voor een Kia Picanto Pure 1.0 benzine 67 pk in een beperkt aantal kleuren (WLTP-verbruik: 5,4-4,8 l/100 km; WLTP-CO
2
-uitstoot: 124-109 g/km). 

Maandelijkse leaseprijs: € 220 inclusief btw, geldig voor een contract van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Actie geldig van 2 januari 2022 tot en met 28 februari 2022 of zolang de 

voorraad strekt. Vaste maandelijkse prijs inclusief BIV, jaarlijkse verkeersbelasting, pechverhelping in België, onderhoud en herstellingen, banden, BA-verzekering, rechtsbijstandverzekering, 

omniumverzekering en vervangend vervoer bij immobilisatie van 24 uur of lager. V.U.: Terberg Leasing Juslease Belgium BV, Eksaardserijweg 250, 9041 Gent, KBO nr. 688.886.179. 

Afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering.

Salonpromo 

GRATIS tankkaart 
t.w.v. €100!*

voor elke Private Lease besteld voor 28/02/2022 
Ontdek ons voertuigaanbod hier!

 

€220/maand**

https://justlease.be/aanbod/
https://justlease.be/aanbod/
https://justlease.be/aanbod/
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Vanaf 2026 genieten enkel emissievrije bedrijfswagens nog van een fiscaal voordeel. 
Eigenlijk worden ondernemingen zelfs al vanaf 2023 richting elektrisch geduwd. 

Reden tot paniek is er echter niet. 

Stijn Blanckaert

Het gaat hard. Enkele jaren geleden reed 

enkel een select groepje met een wagen op 

batterijen. Binnen vier jaar zal de meerder-

heid van de firmawagens echter elektrisch 

zijn. We staan dan ook aan de vooravond 

van een revolutie in de wereld van de be-

drijfsauto.

Voor vanaf juli 2023 bestelde bedrijfswa-

gens met verbrandingsmotoren verdwijnt 

het fiscaal voordeel snel, om op niet al 

te lange termijn tot 0 herleid te worden. 

Plug-ins, diesels en benzines worden dan 

duurder in de berekening van de Total Cost 

of Ownership en enkel volledig elektrische 

auto’s zullen nog aantrekkelijk zijn op fiscaal 

vlak. Dat is jammer voor wie bij een diesel 

of benzine zweert, maar goed nieuws voor 

wie de nieuwe technologie omarmt. Een 

woordje uitleg en vooral een geruststelling, 

want er is geen reden tot paniek. 

FISCALE REGELS

Spanning 
in de lucht

Wat er verandert
De Belgische regering heeft zich voor-

genomen om het bedrijfswagenpark te 

vergroenen. Ze doet dat door de fiscale 

aftrekbaarheid van niet-elektrische firma-

wagens die vanaf 1 juli 2023 besteld wor-

den, geleidelijk te laten dalen tot nul. Auto’s 

met verbrandingsmotoren die vanaf januari 

2026 worden besteld, verliezen hun aftrek-

baarheid zelfs onmiddellijk.

Dat betekent dat auto’s met een diesel- 

of benzinemotor, op aardgas of LPG of 

plug-inhybrides duurder worden in gebruik 

volgens een tijdlijn die over verschillende 

jaren loopt. Die stijging van de totaalkost-

prijs, die zo’n 20 à 25 procent bedraagt, 

vloeit voort uit de hogere belastingen die 

vennootschappen en zelfstandigen erop 

zullen betalen. 

Wie een diesel 

of benzine wil 

kopen, doet dat 

beter voor 

1 juli 2023. 

De aftrekbaarheid 

blijft behouden 

zolang de auto 

niet van eigenaar 

verandert.
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FISCALE REGELS

Ook de socialezekerheidsbijdrage die de 

RSZ aanrekent voor bedrijfswagens die 

door werknemers worden bestuurd, wordt 

voor niet-elektrische auto’s aanzienlijk op-

getrokken in de nabije toekomst. Zo zal 

het maandelijks te betalen bedrag voor de 

werkgever tegen 2027 met een factor van 

maar liefst 5,5 vermenigvuldigd worden.

Elektrisch blijft interessant
Op fiscaal vlak is elektrisch rijden vandaag al 

interessant. Je betaalt in Vlaanderen geen 

BIV en verkeersbelasting en ook bij inschrij-

ving door een leasingmaatschappij zijn de 

verkeersbelastingen voor elektrische auto’s 

minimaal. Daarnaast is het Voordeel van 

Alle Aard op een elektrisch voertuig laag 

en bedraagt de fiscale aftrekbaarheid 100 

procent, wat betekent dat het gebruik van 

de auto dus zo goed als niet belast wordt. 

Ook de socialezekerheidsbijdrage (CO
2
-

bijdrage) is minimaal.

Die bevoordeling van de elektrische auto 

blijft ook in de volgende jaren bestaan. De 

overheid heeft in de nieuwe wet namelijk 

het behoud van de volledige fiscale aftrek 

van elektrische auto’s die besteld worden 

tot eind 2026 gegarandeerd. Ook voor in 

2027 en 2028 bestelde EV’s blijft de aftrek-

baarheid met respectievelijk 95 en 90 pro-

cent bijzonder hoog. Dat percentage blijft 

telkens geldig zolang de auto in het bezit is 

van de huidige gebruiker.

Vanaf 2029 daalt de aftrekbaarheid van dan 

bestelde elektrische auto’s tot 82,5 procent. 

Wie zijn EV-bestelbon in 2030 tekent, kan 

nog rekenen op 75 procent aftrek en pas in 

2031 wordt de aftrekbaarheid van een dan 

bestelde EV beperkt tot 67,5 procent, wat 

ongeveer overeenkomt met het huidige 

gemiddelde van de bedrijfswagenvloot.

Ook de socialezekerheidsbijdragen blijven 

voor elektroauto’s erg interessant in verge-

lijking met de sommen die de RSZ zal aan-

rekenen voor wie nog een auto met een 

verbrandingsmotor aan zijn personeelslid 

aanbiedt.

Geen reden tot paniek
Doordat de nieuwe regels pas ingaan voor 

vanaf 1 juli 2023 bestelde niet-elektrische 

auto’s is er absoluut geen reden tot paniek. 

Tot die datum kan je namelijk nog steeds 

voor een auto met een verbrandingsmotor 

opteren. Zolang hij niet van eigenaar veran-

dert, blijven de huidige fiscale regels rond 

aftrekbaarheid en CO
2
-bijdrage van toe-

passing. Wil je dus nog een keer dieselen of 

een benzine kiezen, kan dat zonder fiscale 

gevolgen, voor zover je ten laatste op 30 

juni 2023 je bestelbon hebt ondertekend.

Een en ander wil echter niet zeggen dat het 

onverstandig zou zijn om nu al de nodige 

aanpassingen aan je keuzecriteria aan te 

brengen, want ook vandaag al zijn elek-

trische wagens in veel gevallen de bete-

re keuze op het vlak van de Total Cost of 

Ownership, inclusief de brandstof- of laad-

kosten, de verschillende belastingen en de 

berekening van de restwaarde. Ze zijn mo-

menteel dan wel nog duurder op het vlak 

van de aankoopprijs, maar compenseren 

dat vandaag in de meeste gevallen al door 

hun lagere verbruiks- en fiscale kosten- 

plaatje. 

Koop je vandaag 

elektrisch, dan zit 

je sowieso safe. 

Plug-inhybrides 

zien, wanneer 

ze vanaf 

1 januari 2023 

besteld worden, 

de aftrekbaarheid 

van de fossiele 

brandstofkosten 

dalen naar 50%.
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FISCALE REGELS

Emissievrije auto’s (100% elektrisch - waterstof)

Besteld vóór 
01/01/2027

Besteld
  in 2027

Besteld
  in 2028

Besteld
  in 2029

Besteld
  in 2030

Besteld vanaf 
01/01/2031

2021 100%

2022 100%

2023 100%

2024 100%

2025 100%

2026 100%

2027 100% 95%

2028 100% 95% 90%

2029 100% 95% 90% 82,5%

2030 100% 95% 90% 82,5% 75%

2031 100% 95% 90% 82,5% 75% 67,5%

Niet-emissievrije auto’s (benzine, diesel, alle hybrides, CNG, LPG)

Besteld voor 1/07/2023
Besteld vanaf 1/07/2023 

en voor 01/01/2026
Besteld vanaf 01/01/2026

2021 MAX 100% MIN 40%

2022 MAX 100% MIN 40%

2023 MAX 100% MIN 40% MAX 100% MIN 40%

2024 MAX 100% MIN 40% MAX 100% MIN 40%

2025 MAX 100% MIN 40% MAX 75% MIN 0%

2026 MAX 100% MIN 40% MAX 50% MIN 0% 0%

2027 MAX 100% MIN 40% MAX 25% MIN 0% 0%

2028 MAX 100% MIN 40% MAX 0% MIN 0% 0%

2029 MAX 100% MIN 40% MAX 0% MIN 0% 0%

2030 MAX 100% MIN 40% MAX 0% MIN 0% 0%

2031 MAX 100% MIN 40% MAX 0% MIN 0% 0%

* Geldig voor alle voertuiggerelateerde kosten. Bij plug-inhybrides besteld vanaf 01/01/2023 zijn de fossielebrandstofkosten slechts 50% aftrekbaar.

Evolutie fiscale aftrekbaarheid*

Besteldatum, niet leveringsdatum

Door de momenteel lange leveringstermijnen ligt er vaak veel tijd tussen het ondertekenen van de bestelbon 

en de inschrijving van de nieuwe auto. De overheid besliste gelukkig om als referentiedatum de datum van 

de ondertekening van de bestelbon of de leasingofferte te hanteren en dus niet de leveringsdatum. Je kan 

zonder problemen op 30 juni 2023 een bestelbon ondertekenen, wachten op de levering die bijvoorbeeld 

pas begin 2024 plaatsvindt en toch blijven genieten van de fiscale regels die van toepassing waren op datum 

van de bestelling.
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FISCALE REGELS

Of een elektrische auto budgettair al loont, 

kan enkel bepaald worden door het tota-

le kostenplaatje van een nieuwe diesel of 

benzine te vergelijken met dat van een 

elektrisch exemplaar. Je verkoopadviseur 

kan daar ongetwijfeld mee helpen.

Enkel voor personenwagens van 
professionals
Dit stuk gaat over personenwagens van 

professionele klanten. Dat zijn dus auto’s 

van zelfstandigen of ondernemingen. Voor 

auto’s van particulieren verandert er niets 

en blijft de fiscaliteit beperkt tot de in func-

tie van de CO
2
-uitstoot, de brandstofsoort 

en de euronorm te betalen BIV en de jaar-

lijkse verkeersbelasting die daarnaast ook 

afhangt van de cilinderinhoud.

Lichte vracht- en bestelwagens – dus ook 

die van ondernemers en zelfstandigen - 

zijn evenmin betrokken in deze nieuwe 

regels. Voor die voertuigen blijft de fiscale 

aftrekbaarheid van 100 procent voor wat 

betreft het professionele gebruik voorals-

nog onveranderd, ongeacht de brandstof 

of de aandrijfvorm.

Vlaanderen neemt de vlucht vooruit
Terwijl het in dit stuk over een federale wet 

rond de personenwagens van professio-

nals gaat, wil ook Vlaanderen dat het wa-

genpark vergroent. Het Vlaamse Gewest 

mikt daarbij niet alleen op auto’s van be-

drijven en zelfstandigen maar wil dat vanaf 

1 januari 2029 enkel nog elektrische auto’s 

nieuw kunnen ingeschreven worden in 

Vlaanderen. Reeds ingeschreven diesels of 

benzines mag je blijven gebruiken en door-

verkopen. Ook Europa heeft plannen in die 

zin, maar mikt daarvoor pas op 2035.

De plug-inhybride als uitzondering
De nieuwe fiscale spelregels rond bedrijfs-

wagens gaan pas in vanaf 1 juli 2023, maar 

er is één uitzondering. Voor plug-inhybri-

des verandert er al iets vanaf januari 2023. 

Vanaf dan bestelde PHEV’s zullen namelijk 

niet meer kunnen genieten van de maxima-

le aftrekbaarheid van de brandstofkosten 

(in lijn met de overige autokosten), maar 

zullen hun benzine- of dieselfactuur nog 

maar voor de helft in mindering kunnen 

brengen van hun belastbare basis. Zo wil de 

overheid plug-inbestuurders motiveren om 

de batterij systematisch op te laden.

Vraag & Antwoord

1. Wordt mijn bedrijfswagen verplicht elektrisch vanaf 2026?
 NEEN, ook de aankoop van nieuwe niet-elektrische bedrijfswagens blijft toegelaten, al zullen 

 ze fiscaal en in de sociale zekerheid zwaar belast worden en dus in de praktijk veel meer kosten.

2. Hoe zit het met mijn huidige auto? Wordt die zwaarder belast?
 NEEN, aan de fiscaliteit van al rijdende en vóór juli 2023 bestelde auto’s wordt niet geraakt. 

 Enkel voor na die datum bestelde niet-elektrische auto’s veranderen de regels.

3. Zijn plug-inhybrides nog wel interessant?
 JA, ze blijven de huidige regels volgen zolang ze besteld worden vóór 1 januari 2023 en zien enkel 

 de aftrekbaarheid van de brandstofkosten (benzine of diesel) gehalveerd worden wanneer ze tussen 

 1 januari 2023 en 30 juni 2023 besteld worden. Pas voor bestellingen na die datum worden ze snel 

 minder interessant.



NIEUWE

RENAULT 
ARKANA
E-TECH 
HYBRID

* Renault arkana zen tce 140 edc. aanbevolen basis catalogusprijs btwi (zonder opties) van € 29 250, min korting van € 2 635, min voorwaardelijke 
recyclagepremie van € 1 000. aanbiedingen voorbehouden aan particulieren vanaf 01/01/2022 t/m 31/01/2022. info en voorwaarden 
op renault. be. afgebeeld model: Renault arkana r.s. line TCe 140 edc. Aanbevolen catalogusprijs opties inbegrepen: € 34 875 btwi. 
adverteerder: Renault belgië-luxemburg n.v. (invoerder), bergensesteenweg 281, 1070 rpr brussel, btw be 0403 463 679 - iban be76 0017 
8828 2195. milieu-informatie [K.B. 19.03.2004] op www.renault.be.

€ 25 615 vanaf 
btwi

4,7 - 5,9 l/100 km · 107 - 134 g CO2/km (WLTP)
contacteer je concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van je voertuig.

renault.beRenault verkiest

ontdek hier 
onze salon- 
condities

http://aanbiedingen.renault.be/
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Het van oorsprong Nederlandse LeasePlan is dit jaar in mei al 50 jaar actief in België. 
Daarmee mag het zich het oudste leasingmerk van ons land noemen. De voorbije halve 

eeuw was innovatie dé leidraad van de firma die bij ons aan de wieg stond van onder meer 
Private Lease en vandaag bekendstaat als dé referentie op het vlak van elektrische auto’s.

Autonieuws vroeg aan Johan Portier, managing direc-

tor van LeasePlan België, wat die verjaardag betekent. 

Johan Portier: “Minder dan tien jaar na de oprichting in 

Nederland was België het eerste buitenland waar de 

leasingpionier in 1972 voet aan wal zette. In mei van dit 

jaar zijn we 50 jaar verder en zijn daar nog tiental-      

len landen bijgekomen. We beheren nu wereldwijd                  

1,9 miljoen auto’s, waarvan 60.000 in ons land.”

Hoe is LeasePlan erin geslaagd om een van de 

grootste leasingmaatschappijen te worden?

Johan Portier: “Toen we begonnen, moesten we onze 

klanten overtuigen om te kiezen voor verhuring op 

lange termijn. We hebben ons toen onderscheiden 

met de zogenaamde Open Calculatie. Dat was een bij-

zondere partnershipformule waarmee we onze klan-

ten overtuigden om voor ons te kiezen, met de garan-

tie dat we de winst op het einde van een leaseperiode 

met hen zouden delen en de risico’s zelf ten laste na-

men. Dat werd een enorm succes en zorgde ervoor 

dat we snel een uitstekende marktpositie hebben ver-

overd en onze reputatie hebben gevestigd als ernstige, 

betrouwbare partner.”

Pionier met CarNext en Private Lease
Vandaag zijn de meeste bedrijven overtuigd van 

de voordelen van de verhuring op lange termijn.

Hoe maken jullie in de 21ste eeuw het verschil?

Johan Portier: “Door te blijven innoveren, zoals we dat 

altijd hebben gedaan. Zo waren we met CarNext de 

eersten om onze eindecontractauto’s op grote schaal 

fysiek én online rechtstreeks aan de consument te ver-

kopen. Vandaag zijn we daarin een van de grote spe-

lers, met niet minder dan 20.000 m2 aan verkoopruim-

te en een sterke online  aanwezigheid op de tweede-

handsmarkt. Ook online zijn we in onze corebusiness 

trendsettend. Klanten en prospects kunnen op onze 

site hun auto configureren en de huurprijs berekenen, 

krijgen er een schat aan informatie over onze produc-

ten én de markt. 

Jullie waren ook bij de eersten die Private Lease 

in België introduceerden.

Johan Portier: “Inderdaad. Toen we daar in 2015 mee 

begonnen, waren we echt pioniers door het op die 

schaal te doen. We zijn er zo in geslaagd om de verhu-

ring op lange termijn aan particulieren op de kaart te 

zetten in ons land en hebben die markt mee gevormd. 

ADVERTORIAL

LeasePlan: 
50 jaar innovatie in autoleasing
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LeasePlan: 
50 jaar innovatie in autoleasing

ADVERTORIAL

Ook vandaag is het een van de producten waar we 

blijvend in investeren.”

Rotsvast geloof in de elektrificatie
LeasePlan is ook trendsettend op het vlak van 

elektrisch rijden, neen?

Johan Portier: “We waren al vier, vijf jaar geleden bezig 

met het zoeken naar antwoorden op de vragen die 

klanten zich vandaag stellen rond elektrisch rijden. 

Toen wij in 2016 besloten om de kaart van de elektrifi-

catie te trekken was dat nog niet zo evident als van-

daag. Door al lang actief te zijn op dat vlak hebben we 

een voorsprong uitgebouwd en zijn we dé referentie-

partner. Daarbij zijn ook wij serieus op de proef ge-

steld. 

Zo was het niet evident om als leasingmaatschappij 

plots niet alleen meer in te moeten staan voor de in- 

en verkoop van de auto, het onderhoud en de finan-

ciering ervan, maar ook oplossingen te moeten bieden 

rond het opladen, laadpalen en de facturatie- en te-

rugbetalingsproblematiek. Door er al lang mee bezig 

te zijn, hebben we veel knowhow en kunnen we           

ondernemers gericht helpen, ook op basis van onze 

eigen ervaring als bedrijf.”

Het goede voorbeeld
Jullie brengen die elektrificatiegedachte ook zelf 

in de praktijk.

Johan Portier: “Dat klopt. LeasePlan was van bij het 

begin betrokken bij het EV100-project waarin wereld-

wijd bedrijven het engagement aangaan om hun kli-

maatafdruk te verlagen door elektrificatie. Zo streven 

we tegen 2030 over onze wereldwijde vloot naar een 

netto-nuluitstoot en zetten we voor ons eigen perso-

neel enkel nog elektrische auto’s in. Eind 2021 hebben 

we de laatste bestellingen van EV’s ter vervanging van 

auto’s met een verbrandingsmotor geplaatst.” 

Het goede voorbeeld geven, heet dat…

Johan Portier: “Je kan je klanten toch niet aanraden 

om elektrisch te gaan rijden en zelf het tegenoverge-

stelde doen? We gaan daar trouwens ver in, want in 

onze nieuwe vestiging in Diegem beschikken we over 

37 laadpalen. We hebben die allemaal tegelijk getest 

op volle kracht. Dat lukte zonder stroompannes.” 

Dat nieuwe gebouw is ook een belangrijk 

gegeven, niet?

Johan Portier: “Zeker. We zijn in 2019 verhuisd van 

onze oude site, waar talloze mensen die vandaag in de 

auto- en leasingsector actief zijn het beroep geleerd 

hebben, naar onze nieuwe thuis in Diegem. Die ver-

huis heeft een grote symbolische waarde want zorgde 

ervoor dat het bedrijf LeasePlan, dat voor innovatie, 

samenwerking en transparantie staat, nu in een ge-

bouw zit waar dat ook tot uiting komt. Het oude ge-

bouw was een verzameling afgesloten bureaus terwijl 

de nieuwe kantoren volledig open zijn, iedereen elkaar 

tegenkomt en in een sfeer van samenwerking en 

transparantie zijn job kan doen. We merken aan de 

motivatie van onze medewerkers dat het nieuwe ge-

bouw nu past bij het bedrijf dat we al jaren zijn.”

Wat brengt de toekomst?

Johan Portier: “We volgen de laatste trends natuurlijk 

op de voet. Wat we nog in petto hebben, kan ik hier 

nog niet prijsgeven, maar ik wil wel benadrukken dat 

LeasePlan in die 50 jaar maar is kunnen worden wat 

het nu is door de inbreng van de generaties vóór ons 

die hebben gebouwd aan LeasePlan. Samen met onze 

partners, de huidige medewerkers en natuurlijk onze 

klanten, hebben zij LeasePlan gemaakt tot wat het 

vandaag is.”
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Je plug-inhybride of elektrische auto opladen doe je meestal thuis of op kantoor. 
Wat zijn de mogelijkheden en hoeveel subsidie kun je krijgen voor de infrastructuur? 

En hoe zit het met het doorrekenen van stroom die je thuis gebruikt om je 
bedrijfsauto op te laden?

Dieter Quartier

THUIS LADEN
Er zijn diverse laadmogelijkheden voor 

thuisgebruik. Je kunt je EV bijvoorbeeld 

opladen met de laadkabel met huishoud-

stekker die (meestal) bij de auto wordt 

meegeleverd. Deze oplossing is echter erg 

traag en bovendien kun je niet meten hoe-

veel stroom er wordt opgeladen. 

De smart cable staat een trapje hoger op de 

laadladder. Hij is niet sneller, maar is ge-

connecteerd met het internet en kan 

nauwkeurig doorseinen hoeveel elektrici-

teit een bepaalde auto heeft onttrokken 

aan het stroomnet. 

De derde, meest courante oplossing be-

treft de wallbox. In zijn eenvoudigste vorm 

doet hij maar één ding: het laden versnel-

len. Idealiter is hij eveneens verbonden met 

het internet om het verbruik door te geven. 

Nog beter is een laadpunt met load-balan-

cing: dit systeem laat het laaddebiet varië-

ren naargelang van het verbruik van je huis-

houdtoestellen zodat je je pieken kunt af-

vlakken.

Vergoeding van laadstroom thuis
Rij je met een (deels) elektrische bedrijfsau-

to, dan wordt de stroom die je thuis ver-

bruikt om hem op te laden meestal vergoed 

door je werkgever. Dat kan belastingvrij, op 

voorwaarde dat de stroom gemeten wordt 

en aan een correct tarief wordt vergoed. 

Dat betekent dat de laadpaal of wallbox van 

LAADPALEN THUIS EN OP KANTOOR

Een laadpaal voor 
thuis- of kantoorgebruik

het ‘intelligente’ type moet zijn: hij moet 

het verbruik kunnen meten en het bedrijfs-

voertuig kunnen identificeren. 

Als de werkgever een laadpaal ter beschik-

king stelt, kan de elektriciteit voor het laden 

van de bedrijfswagen gefactureerd worden 

aan de werkgever op basis van het werkelij-

ke verbruik. Deze kosten zijn aftrekbaar 

door de werkgever volgens hetzelfde per-

centage van aftrekbaarheid dat voor de 

wagenkosten geldt. Voor elektrische be-

drijfswagens is dit altijd 100 procent.

Particulieren 
krijgen tot 

€ 675 belasting-
voordeel als ze 

thuis een laadpaal 
installeren die 

gevoed wordt door 
groene stroom.
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Een laadpaal voor 
thuis- of kantoorgebruik

LAADPALEN THUIS EN OP KANTOOR 

Zelf een laadpaal kopen
Wie als particulier thuis een laadpaal laat 

installeren, kan de kosten (maximaal € 

1.500) in mindering brengen van zijn per-

sonenbelasting. Tot eind 2022 krijg je een 

tegemoetkoming van 45 procent van de 

investering. In 2023 daalt dat percentage 

naar 30 procent en in 2024 (tot 31 augus-

tus) naar 15 procent. Het moet wel om een 

slimme laadpaal gaan die gevoed wordt 

door 100 procent groene stroom. Je moet 

dus ofwel voor een groene leverancier kie-

zen, ofwel gebruikmaken van je eigen zon-

nepanelen.

LADEN OP KANTOOR
Laadpalen op het werk vormen een be-

langrijke schakel in het elektrische eco- 

systeem. Voor werknemers die thuis niet  

de mogelijkheid hebben om hun elektri-

sche bedrijfsauto op te laden, is laden op 

kantoor haast een must – toch zeker vanuit 

kostenstandpunt. De stroom die ze op de 

bedrijfsparking kunnen laden, is immers 

goedkoper dan ‘publieke’ stroom. 

Tot 200 procent verhoogde afschrijving 
De federale regering heeft op 10 november 

2021 het wetsvoorstel gestemd dat bedrij-

ven de mogelijkheid biedt om de kosten 

voor laadpalen verhoogd af te schrijven. 

Het gaat om:  

• 200 procent voor investeringen tussen  

 01/09/2021 en 31/12/2022

• 150 procent voor investeringen tussen  

 01/01/2023 en 31/08/2024

Er zijn wel voorwaarden verbonden 

aan deze gunstmaatregel: 

• De laadstations moeten publiek toe-

 gankelijk zijn op het parkeerterrein 

 van de onderneming tijdens de gang-

 bare openingstijden en/of gangbare   

 sluitingstijden.

• De bedrijfslaadpaal moet stuurbaar zijn  

 inzake laadtijd en laadvermogen en   

 moet beschikken over een OCPP-  

 connectieprotocol of een andere   

 standaard zodat er verbinding kan   

 worden gemaakt met het beheers-       

 systeem van externe partijen.

• De bedrijfslaadpaal moet geactiveerd  

 kunnen worden via externe connectie- 

 mogelijkheden, bijvoorbeeld met een  

 laadpas.

• De locatie en beschikbaarheid van de  

 laadstations moet gecontroleerd   

 kunnen worden. Daartoe meten ze   

 aangemeld worden bij de FOD   

 Financiën en op de website eafo.eu.

Hoe begin je eraan?
Laadpalen voorzien, dat doe je niet over 

een nacht ijs. Het gaat immers om een gro-

te investering die bovendien futureproof 

moet zijn. Niet alleen de laadpalen zelf, 

maar ook de aanpassingen aan de distribu-

tie kunnen de kostprijs fors doen oplopen. 

Daarom verdient het aanbeveling om een 

specialist onder de arm te nemen die alle 

zaken in kaart kan brengen: het benodigde 

type en de hoeveelheid laadpalen, de te 

nemen administratieve stappen, enzovoort.

De meeste leasemaatschappijen hebben 

een e-mobility-team dat je van a tot z kan 

begeleiden. Ook kun je bij de grote au-

to-importeurs en dealers terecht voor ad-

vies. Zij hebben vaak een partnership met 

een externe partij. Die is echter niet onaf-

hankelijk en zal je zijn eigen producten 

proberen te slijten. Er zijn ook neutrale spe-

lers op de markt die het volledige gamma 

aan laadoplossingen aanbieden. Google is 

uw vriend.

Als je als bedrijf 
een laadpaal 

publiek 
toegankelijk 
maakt op je 

parkeerterrein, 
kun je de kosten 
tot 200 procent 

afschrijven.



Publiek laden:
hoe, wat en waar?TEGENSTROOM

ALL-IN KORANDO E-MOTION
100% ELEKTRISCH

1) De weergegeven waarde voor het energieverbruik is een gemiddelde waarde gemeten volgens de WLTP-cyclus; dit kan variëren afhankelijk van de 
wegomstandigheden en het rijgedrag van de bestuurder.  2) Alle informatie en voorwaarden betreffende 7 jaar waarborg en bijstand zijn beschikbaar op 
aanvraag bij je officiële SsangYong-dealer en op www.ssangyong.be.

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.ssangyong.be. SsangYong Motors Middle Europe S.A. verkoopt 
niet rechtstreeks aan consumenten. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Contacteer uw dealer voor de meest 
recente informatie. SsangYong Motors Middle Europe S.A. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten. V.U.: SsangYong Motors 
Middle Europe S.A., Pierstraat 231, B-2550 Kontich, ondernemingsnummer: BE 0829.189.355.

16,8 kWh/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP) 1) 2)

ssangyong.be 

JAAR
WAARBORG
BIJSTAND

Durf te kiezen voor de toekomst. De Korando e-Motion  
is een gloednieuwe 100% elektrisch aangedreven SUV.  
Met zijn krachtige elektrische motor tilt hij elektrisch rijden  
naar een hoger niveau. Je moet ermee gereden hebben  
om het te geloven. Kijk snel op www.ssangyong.be.  
En boek meteen een testrit.

▶ maar liefst 7 jaar garantie, ook op de batterij 1)

▶ standaard warmtepomp voor optimaal rijbereik, ook in de winter
▶ standaard snellaadfunctie
▶ uiterst complete uitrusting
▶ digitaal instrumentencluster
▶ veel ruimte voor passagiers en bagage

2112-024_8006 Advertentie e-Motion Fleet.indd   12112-024_8006 Advertentie e-Motion Fleet.indd   1 17/12/21   08:3117/12/21   08:31
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Een op vijf laadbeurten met batterijvoertuigen vindt plaats aan een publiek laadpunt. 
Het ene laadstation is echter het andere niet en zomaar je auto inpluggen kan tot 

onaangename verrassingen leiden. Dit artikel maakt je wegwijs in de laadpalenjungle.

Stijn Blanckaert

Ongeveer 80 procent van de laadbeurten 

gebeurt thuis of op het werk. Voor de rest 

wordt een beroep gedaan op publieke 

laadinfrastructuur. Eind 2020 telde België 

volgens Eafo.eu 8.482 publieke laadpalen. 

In Vlaanderen waren dat er volgens 

Statistiek Vlaanderen op hetzelfde mo-

ment 4.262. Vlaanderen wil dat daar in 

2022 11.000 publieke laadpunten bijko-

men. Het ultieme doel is om tegen 2025 

minstens 30.000 bijkomende laadpalen te 

installeren, al loopt Vlaanderen ook dan 

nog ver achter op Nederland, dat eind vorig 

jaar al meer dan 80.000 publieke laadpun-

ten telde.

LADEN ONDERWEG

Publiek laden:
hoe, wat en waar?

Dergelijke (semi-)publieke laadpunten zijn 

laadlocaties die minstens gedurende 10 uur 

per dag vrij toegankelijk zijn. Ze kunnen op 

bedrijfsterreinen, parkings van supermark-

ten of kantoren en restaurants staan, maar 

ook op openbare parkings, langs snelwe-

gen en overal in steden en gemeenten.  

Ultrasnel, snel of traag
Het snelst laad je met de ultrasnelladers die 

voornamelijk langs de snelwegen te vinden 

zijn en met gelijkstroom in het beste geval 

tot 350 kW beloven, zoals die van Ionity. 

Met dergelijke laders kun je het rijbereik van 

een compatibele elektrische auto in een 

tegen 

2025 
minstens 

30.000 
bijkomende 
laadpalen
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LADEN ONDERWEG

goed kwartier met tot 300 kilometer uit-

breiden. Ook de Tesla-Superchargers zijn 

van dit type. Het Amerikaanse merk heeft 

nu trouwens een proefproject lopen waar-

bij ook eigenaars van andere merken de 

Tesla-laders mogen gebruiken.

Naast die ultrasnelle laders vinden we ook 

gewone snelladers op gelijkstroom, die 

tussen de 40 en 100 kW kunnen afgeven. 

Daarmee kun je je elektrische auto ook in 

korte tijd van voldoende jus voorzien om je 

reis probleemloos tot op de bestemming 

verder te zetten. Dergelijke laders vind je 

bijvoorbeeld op de parkings van super-

markten of bij hotels.

De meest courante publieke laadpalen zijn 

de laadpunten die met wisselstroom wer-

ken en vermogens tot zo’n 11 kW aankun-

nen. Het laden duurt hier een stuk langer, 

maar meestal wel sneller dan thuis.

Tarievenwarboel
In tegenstelling tot bij tankstations, waar de 

prijs per liter duidelijk aangegeven staat en 

je tijdens het tanken altijd ziet hoeveel de 

tankbeurt je kost, is dat bij publieke laadpa-

len een echt pijnpunt. Bij de meeste laad-

palen krijg je amper of geen informatie over 

de kostprijs per kWh of over de parkeerre-

tributie en de eventuele opstartkost en kos-

ten per minuut dat de laadpaal in gebruik is. 

Dat leidt al eens tot onaangename verras-

singen wanneer de afrekening in de bus 

valt.

Om de onduidelijkheid over de aangere-

kende tarieven weg te werken wordt door 

Belgisch Staatssecretaris voor Consumen-

tenbescherming Eva De Bleeker (Open 

VLD) een wetgevend kader uitgewerkt. Dat 

is complex, want de prijs van een laadbeurt 

verschilt per aanbieder en hangt ook af van 

het feit of de gebruiker al dan niet geabon-

neerd is op de diensten van de betreffende 

laadpaaluitbater. 
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LADEN ONDERWEG

Zo zijn er momenteel tot 400 verschillende 

prijscombinaties. Naast een duidelijke affi-

chering van de kostprijs van het laden moet 

het ook mogelijk worden om met een kre-

diet- of debetkaart te betalen. Vandaag is 

het bij de meeste laadpalen namelijk nodig 

om over een laadpas van een van de       

laadpaaluitbaters of serviceproviders te  

beschikken om je auto überhaupt te kun-

nen opladen. 

Gratis, tegen kostprijs of erg duur
De kostprijs van een laadbeurt kan dus 

nogal variëren. In de eerste plaats tussen de 

aanbieders onderling, maar ook naargelang 

het type laadpaal. 

Vooreerst zijn er de goede zielen die ge-

bruikers van elektrische auto’s gratis stroom 

aanbieden. Zo heeft Lidl ondertussen al bij 

100 winkels 204 laadpunten waar klanten 

zonder pasje of abonnement gratis stroom 

kunnen tanken. Delhaize (41 winkels met 

laadpalen voor 2 wagens) en Ikea (8 winkels 

met telkens 4 laadpunten) leveren ook gra-

tis stroom. Ook bij Colruyt kan je vaak 

(goedkoop) laden.

Gratis is echter eerder uitzonderlijk en het 

laden aan publieke laadpunten kost in zo-

wat alle gevallen ook een stuk meer dan 

thuis of op het werk. Terwijl thuis je batterij 

volgooien zo’n € 0,25 à 0,30 per kWh kost, 

is publiek laden veel duurder. Laden met 

wisselstroom kost tussen € 0,30 en € 0,60 

per kWh, al zijn dat niet meer dan richtprij-

zen. Bij supersnelladers betaal je nog wat 

meer. Meestal gaat het om bedragen rond 

de € 0,69 per kWh (zoals bij Allego of 

Fastned). 

Voor een laadbeurt van 50 kWh, waarmee 

je gemiddeld zo’n 250 kilometer ver raakt, 

ben je dan € 34,5 kwijt (zonder eventuele 

toeslagen van de aanbieder van je laadpas), 

wat meer is dan een tankbeurt van 15 liter 

diesel, waarmee je ongeveer even ver ge-

raakt. Die kost je immers zo’n €23. 

Goedkoper met abonnement
Wanneer je een abonnementsformule kiest 

bij een aanbieder van ultrasnelle laadpalen, 

zoals Fastned, betaal je een vaste kost van   

€ 11,99 per maand, maar “tank” je wel snel-

le stroom aan € 0,45 in plaats van € 0,69 

per kWh. Bij Ionity is een abonnement voor 

regelmatige gebruikers ook interessanter. 

In plaats van € 0,79 per kWh betaal je dan 

namelijk € 17,99 per maand en slechts              

€ 0,35 per kWh. 

Bij de kosten die de laadpaaluitbater aanre-

kent, komt soms ook nog de marge van de 

aanbieder van de laadpas, die een supple-

ment aanrekent voor zijn dienstverlening. 

Andere aanbieders van laadpassen vragen 

een abonnementskost en rekenen dan een 

lager supplement aan of vragen geen bijko-

mende kosten meer per laadbeurt.

Eén laadpas voor alle palen?

Terwijl je met je bank- of kredietkaart in alle tankstations terechtkan is dat bij  

laadpalen allerminst het geval. 

Wie regelmatig publiek laadt, zal beamen dat je best over twee of meerdere laad-

pasjes beschikt. Zelfs de aanbieder die zegt dat je met zijn laadpas overal terechtkan, 

heeft nog mazen in zijn netwerk. Er bestaan ook ‘universele’, netwerkoverschrij-

dende laadpassen, zoals Plugsurfing, die best een goede dekking bieden. Toch leert 

de ervaring dat ook deze je soms in de steek laten. Rome is niet in één dag gebouwd 

– op termijn zal je auto opladen ongetwijfeld even gemakkelijk verlopen als je oude 

diesel of benzine voltanken. 
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Hoewel het doel van LEZ’s nobel is, leiden ze in ons land tot een onoverzichtelijk 
lappendeken van uiteenlopende regels en uitzonderingen. Tot wanneer mogen diesels 

nog binnen? En hoe zit het met oldtimers? Autonieuws helpt je om het overzicht 
te bewaren.

Het redactieteam

Terwijl de wereldwijde focus voor de uit-

stoot van voertuigen op dit moment ligt   

op het klimaatvraagstuk en broeikasgassen, 

hebben lage-emissiezones een ander doel: 

de lokale uitstoot beperken van stoffen die 

de gezondheid schaden, zoals fijnstof en 

stikstofoxides (NOx). Binnen de LEZ’s wor-

den de meest vervuilende voertuigen gra-

dueel geweerd, waarbij nummerplaather-

kenning gebruikt wordt voor de handha-

ving. 

LAGE-EMISSIEZONES 

Belgische lage-emissiezones 
vandaag en morgen

De boetes zijn niet mals. In Vlaanderen  

gelden tarieven van € 150 tot € 350 voor   

recidivisten, terwijl in Brussel meteen € 350 

geëist wordt.

Euronormen
Het criterium voor de LEZ’s in ons land is  

de Euronorm, een algemene classificatie 

met betrekking tot de maximale uitstoot 

van auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen in 

Europa. 

Euronorm Datum eerste inschrijving
Euro 0 Voor 1 juli 1992

Euro 1 Van 1 juli 1992 tot 31 december 1996

Euro 2 Van 1 januari 1997 tot 31 december 2000

Euro 3 Van 1 januari 2001 tot 31 december 2005

Euro 4 Van 1 januari 2006 tot 31 december 2010

Euro 5 Van 1 januari 2011 tot 31 december 2012

Euro 5b Van 1 januari 2013 tot 31 augustus 2015

Euro 6b Van 1 september 2015 tot 31 augustus 2018

Euro 6c Van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019

Euro 6d-TEMP Van 1 september 2019 tot 31 december 2020

Euro 6d Sinds 1 januari 2021
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LAGE-EMISSIEZONES 

De Euronorm van je wagen vind je in vak 

V.9 van het inschrijvingsbewijs en ook op 

de Car Pass, die de kilometerhistoriek van 

je (toekomstige) wagen weergeeft. Voor 

wagens waarbij geen Euronorm vermeld 

wordt, zoals voertuigen ingevoerd uit lan-

den waar dezelfde normen niet van toe-

passing zijn, wordt er gekeken naar het jaar 

van eerste inschrijving. Nog duidelijker is de 

vermelding op het keuringsverslag van je 

auto, waar je kan zien of je auto al dan niet 

toegelaten is in bepaalde LEZ’s in ons land.

Vlaanderen 

In Vlaanderen zijn er op dit moment LEZ’s 

in Antwerpen en Gent, met identieke toela-

tingsvoorwaarden en uitzonderingen voor 

beide steden. In 2025 volgt een verstren-

ging, dus hou daarmee rekening wanneer 

je een tweedehandswagen koopt en van 

plan bent om er ook dan nog die steden 

mee binnen te rijden. Elektrische en water-

stofauto’s zijn trouwens altijd toegelaten.

Voor Antwerpen beslaat de LEZ groten-

deels de binnenstad, het gebied van de 

Singel tot de Schelde, inclusief Linkeroever. 

Voor Gent, gaat het globaal gezien om het 

gebied binnen de stadsring. De LEZ wordt 

in beide gevallen met de bekende borden 

aangegeven.

Uitzonderingen in Vlaanderen
Algemene vrijstellingen zijn er voor perso-

nen met een handicap, een aantal specifie-

ke voertuigen (zoals bijvoorbeeld prioritaire 

voertuigen en het leger) en mobiele kra-

nen. In bepaalde gevallen moet hiervoor 

het voertuig geregistreerd worden voor het 

de LEZ binnen mag. Check in dit geval de 

website van de stad. 

Voor dieselvoertuigen met Euronorm 4 kan 

je tot eind 2024 een tijdelijke toelating ko-

pen. Valt je auto volledig buiten de toege-

stane milieunormen, dan kan je met een 

LEZ-dagpas maximaal 8 keer per jaar de 

LEZ inrijden. Die dagpas kost in beide ste-

den € 35. 

Oldtimers die meer dan 40 jaar geleden 

ingeschreven zijn, en volgens de deelne-

mende steden een groter historisch belang 

hebben, kunnen tegen een verlaagd tarief 

de toelating krijgen om de LEZ binnen te 

rijden, ongeacht of ze nu ingeschreven zijn 

op een O-plaat of een dagelijks toegelaten 

nummerplaat. Voor oldtimers tussen de 25 

en 40 jaar oud geldt het systeem van de 

dagpassen. 

Nuttige websites: 
• Vlaanderen: 

 www.omgeving.vlaanderen.be/

 lage-emisssiezones

• Antwerpen: 

 www.slimnaarantwerpen.be

• Gent: 

 www.stad.gent/nl/mobiliteit-

 openbare-werken/lage-emissiezone

Brussel
In Brussel geldt de LEZ voor het volledige 

Gewest. De toelatingsvoorwaarden zijn 

hier anders dan in Vlaanderen. Nieuw voor 

Brussel is de regelgeving rond bromfietsen 

en motorfietsen, waarbij vanaf 2025 beper-

kingen gelden. 

Elektrische en waterstofvoertuigen mogen 

altijd binnen, net als in België ingeschreven 

mobilhomes. Valt je auto volledig buiten de 

De toelatingsvoorwaarden in Vlaanderen voor auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen

Benzine, incl. LPG, CNG, (P)HEV Diesel

Huidige regels Euro 2 en hoger toegelaten
Euro 5 en hoger toegelaten, 
Euro 4 na betaling

Vanaf 1 januari 2025 Euro 3 en hoger toegelaten
Euro 6 en hoger toegelaten, 
Euro 5  na betaling

https://www.omgeving.vlaanderen.be/lage-emisssiezones
https://www.omgeving.vlaanderen.be/lage-emisssiezones
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/home
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone
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LAGE-EMISSIEZONES 

toegestane milieunormen, dan kan je met 

een dagpas maximaal 8 keer per jaar de 

LEZ inrijden. Dat kost je € 35 per keer, maar 

de dagpas is enkel geldig in Brussel (en dus 

niet in Gent of Antwerpen). 

De Brusselse LEZ voorziet uitzonderingen 

voor mensen met bepaalde handicaps of 

daarvoor aangepaste voertuigen, maar on-

der andere ook voor kermis- en marktvoer-

tuigen, prioritaire of legervoertuigen en 

voertuigen voor onderhoud of herstellin-

gen van openbare infrastructuur. Die kun-

nen door middel van een aanvraagproce-

dure een uitzondering krijgen om toch de 

LEZ binnen te rijden met een voertuig dat 

normaal gezien niet toegelaten is. 

In de Brusselse LEZ geldt een algemene 

vrijstelling voor oldtimers voorzien van 

een O-plaat. De leeftijdsgrens van 30 jaar 

om als oldtimer in aanmerking te komen, is 

dus niet voldoende. De wagen moet 

ingeschreven zijn als oldtimer (O-plaat in 

tegenstelling tot een normale nummer-

plaat) om vrij de LEZ in en uit te kunnen 

rijden. Registratie is daarvoor niet nodig.

 

Meer informatie over de Brusselse LEZ vind 

je op www.lez.brussels

Wallonië
Van de mogelijke invoering van LEZ’s op 

stadsniveau voor onder andere Namen, 

Eupen en Luik, lijkt op dit moment niet    

veel in huis te komen. Maar vanaf 1 januari 

2023 zal voor het volledige Waalse grond-

gebied een LEZ gelden. Er bestaat een 

overzicht van welke auto’s vanaf wanneer 

verboden zijn (zie tabel), maar over de uit-

zonderingen heerst nog veel onduidelijk-

heid. Zo zou er een uitzondering komen 

voor auto’s die minder dan 3.000 kilometer 

per jaar afleggen, maar zijn er nog geen 

concrete bepalingen rond de manier waar-

op die jaarlijkse kilometerstand gecontro-

leerd zal worden. Er zou ook een uitzon-

dering komen voor oldtimers, maar ook 

hier zijn de modaliteiten nog niet bekend. 

Op dit moment lijken vooral de eigenaars 

van youngtimers, collectiewagens die nog 

niet oud genoeg zijn om als oldtimer aan-

zien te worden, de klos te zullen worden. 

Tenzij ze natuurlijk minder dan 3.000 kilo-

meter per jaar afleggen...

Meer informatie over de situatie in Wallonië 

vind je (enkel in het Frans) op: 

www.walloniebassesemissions.be

Vanaf 1 januari 
2023 zal voor 
het volledige 

Waalse 
grondgebied 

een LEZ gelden. 

De toelatingsvoorwaarden in Brussel voor auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen

Benzine, incl. LPG, CNG, (P)HEV Diesel

Huidige situatie Euro 2 of hoger Euro 4 of hoger

Vanaf 1 januari 2022 Euro 2 of hoger Euro 5 of hoger 

Vanaf 1 januari 2025 Euro 3 of hoger Euro 6 of hoger

Vanaf 1 januari 2028 Euro 4 of hoger Euro 6d of hoger 

Vanaf 1 januari 2030 Euro 6d of hoger Niet toegelaten

Vanaf 1 januari 2033 Euro 6d of hoger Niet toegelaten

Vanaf 1 januari 2055 Niet toegelaten Niet toegelaten

De toelatingsvoorwaarden in Wallonië
voor auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen

Benzine, incl. LPG, 
CNG, (P)HEV

Diesel

Vanaf 1 januari 2023 Euro 2 of hoger Euro 2 of hoger

Vanaf 1 januari 2024 Euro 3 of hoger Euro 3 of hoger 

Vanaf 1 januari 2025 Euro 4 of hoger Euro 4 of hoger

Vanaf 1 januari 2026 Euro 5 of hoger Euro 5 of hoger 

Vanaf 1 januari 2028 Euro 5 of hoger Euro6 of hoger 

Vanaf 1 januari 2030 Euro 5 of hoger Euro 6d (TEMP) of hoger

https://www.lez.brussels/mytax/
https://www.walloniebassesemissions.be/fr/
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De plezantste auto van 2021: 

Ford Mustang Mach 1 
Een dikke Amerikaanse muscle car met een 

handgeschakelde zesbak: efficiënt, politiek 

correct of ecologisch is het niet, maar wat 

een fun. Van nul naar honderd snellen kan 

hij in 4,8 seconden. Dankzij de dubbele koppe-

lingsschijf en de rev matching is schakelen een waar genot. Ford 

omschrijft de tot 460 pk opgekietelde V8 van vijf liter als “reward-

to-rev”. Met andere woorden, je moet hem in de toeren jagen om 

er het maximum uit te halen. Je wordt daartoe ook aangemoedigd 

door de vette soundtrack. Ook op dit vlak is er de geen replace-

ment voor displacement, laat staan voor het aantal cilinders...

De meest verrassende auto van 2021: 

MG Marvel R 
Met de Marvel R bewijst MG dat het lachen met Chinese construc-

teurs nu wel snel voorbij zal zijn. Deze knap gelijnde cross-over 

kruist de degens met kleppers als de VW ID.4, de Skoda Enyaq iV 

en de KIA EV6. Tot onze aangename verrassing is dit een ronduit 

volwassen auto die zelfs kritische bestuurders overstag zou moe-

ten kunnen doen gaan. De prestaties van de Tri-Motor zijn verbluf-

fend: na 4,9 seconden tikt hij het 100 km/h-streepje aan. Ook het 

interieur mag gezien worden, met zijn gigantische aanraakscherm, 

verzorgde assemblage en mooie materialen.

De auto die ik zelf zou kopen: 

KIA EV6
De elektrische cross-over van Kia biedt een totaalpakket dat me erg 

aanspreekt. Ik ben fan van zijn extraverte design, zijn evenwichtige 

rijgedrag en zijn technologische arsenaal. De 800V-technologie 

maakt supersnel laden mogelijk en bovendien kan de EV6 (krach-

tige) elektrische apparaten voeden – inclusief andere elektrische 

auto’s. Kers op de taart: Kia kan een mooie ecologische produc-

tiebalans voorleggen en maakt gebruik van gerecycleerde plastics 

voor het interieur – zonder dat dat de visuele of tactiele kwaliteit 

beïnvloedt.   

TOP 3

Autonieuws’ favoriete auto’s 
van het voorbije jaar
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De plezantste auto van 2021: 

Porsche 911 GT3
Na lang wikken en wegen kies ik voor de 

Porsche 911 GT3, nog voor de indruk-

wekkende McLaren 720s en de BMW M3 

Competition, omdat die Porsche zo veel ge-

schiedenis in zich draagt, uitpakt met een on-

navolgbaar karakter, met nog altijd de schitterende en bovendien 

atmosferische flat six die klinkt als geen andere en een uitstraling 

die zelfs wie helemaal niets met auto’s heeft, meteen herkent als 

iets erg bijzonders. Reken daarbij de waardevastheid van de GT3 

en je weet dat dit een hebbeding is zonder weerga.

De meest verrassende auto van 2021: 

Toyota Yaris GR
Hij zou ook de plezantste auto geweest kunnen zijn, maar voor 

mij was de Toyota Yaris GR echt de verrassendste. Wie had van het 

ooit zo saaie Toyota een dergelijke pretraket verwacht? Met niet 

minder dan 261 pk uit een driecilinder van 1.6 liter, geavanceer-

de vierwielaandrijving en een flinke portie rallygenen is de kleinste 

GR van Toyota een spierbundel op wielen die enkel qua looks een 

Yaris is maar voor het overige niets gemeen heeft met die brave 

B-segmenter. Qua prestaties en wegligging kent hij zijn gelijke niet 

in zijn segment.

De auto die ik zelf zou kopen: 

Skoda Enyaq iV 80
OK, een Porsche Taycan of een Audi e-tron GT, een Mercedes EQS 

of een BMW i4 M50 zullen er ongetwijfeld ook probleemloos in 

slagen om wie niet zo voor elektrische auto’s gewonnen is toch 

over de streep te trekken. Maar als de centen uit je eigen porte-

feuille moeten komen en het allemaal wat redelijker moet zijn, 

haalt de Skoda Enyaq iV80 mijn nominatie probleemloos binnen.       

Ik vind hem mooier en homogener dan zijn concurrenten uit      

hetzelfde huis, hij biedt met zijn 77 kWh-batterij een interessant 

rijbereik en heeft voldoende pit met zijn elektromotor van 204 pk 

en 310 Nm. 

 

TOP 3

 
 



This is for you, world. Ontdek de nieuwe EQS. 
Laat u betoveren door de ongekende luxe van het interieur, 

uitgerust met een 141 cm breed MBUX Hyperscreen dat over 
de hele breedte reikt. En dankzij zijn actieradius tot 731 km*

rijdt u met één oplaadbeurt van Brussel naar Parijs 
en weer terug. Ontdek hem bij uw Erkend Concessiehouder 

Mercedes-Benz of op mercedes-benz.be/eqs-nl.

DE NIEUWE 
100% ELEKTRISCHE EQS.

16,9 - 21,2 kWh/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. 
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

*EQS 450+ AMG Line.
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