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Inleiding 
Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van FEBIAC, RENTA en FEDERAUTO. 
 
Regelmatig komt het onderwerp van de bedrijfswagens in de media, waarbij vaak een 
beeld geschetst wordt dat de overgrote meerderheid van de voertuigen grote, zware 
personenwagens of SUV’s zijn die veel vervuilen, verantwoordelijk zijn voor heel wat 
fileleed en ongevallen, niet of weinig belast en zonder beperkingen gebruikt kunnen 
worden door bestuurders.   
 
In dit verband is al één en ander studiewerk voorhanden dat zich voornamelijk toespitst 
op bepaalde deelaspecten. Zo kijkt men op fiscaal vlak vaak uitsluitend naar de 
personenbelasting, zonder andere taksen en lasten in aanmerking te nemen. Vaak 
echter ontbreekt een globaal kader waarbinnen bedrijfswagens moeten gesitueerd 
worden. Deze studie probeert een meer volledig en genuanceerd beeld te geven, en 
vooral dit beeld te schetsen op basis van een statistisch relevante analyse. 
 
In deze studie proberen we meer duidelijkheid te brengen met betrekking tot volgende 
vragen: 

- Welke aantallen en soorten bedrijfsvoertuigen rijden er rond in België? In welke 
marktsegmenten bevinden bedrijfswagens zich en wat zijn hun 
milieukenmerken? 

- Wat is het socio-economisch profiel van de bedrijfswagengebruiker? In welke 
sectoren en functies worden deze voertuigen aangeboden? 

- Hoe aantrekkelijk zijn bedrijfswagens op fiscaal vlak en waarom? Leidt de 
‘incentive’ die bedrijven aan hun werknemers bieden in de vorm van een 
bedrijfswagen tot een competitief voordeel of nadeel ten opzichte van de ons 
omringende landen?  

- Hoe verhoudt dit zich tegenover het algemeen (para)fiscaal kader in vergelijking 
met de ons omringende landen? Wat is het economische belang van de 
bedrijfswagen? Indien het regime van de bedrijfswagen wordt aangepast, wat 
zijn de gevolgen voor de economie, de begroting, milieu en mobiliteit? 

- … 
 
Vertrekkende van deze fundamentele vragen willen wij vanuit een globale benadering 
het feitenmateriaal zoveel mogelijk objectiveren als basis voor een sereen debat. Ons 
onderzoek baseert zich onder meer op een uitvoerige enquête (2.000 respondenten) 
door het onderzoeksbureau Indigov1

 

, verder onderzoek en analyse op basis van 
basisgegevens van FOD Mobiliteit en Vervoer, FEBIAC, RENTA, FEDERAUTO en 
andere instanties, die we willen bedanken voor hun medewerking. 

                                            
 
 
1 Indigov is een onderzoeks- en adviesbureau voor de publieke sector en vertrekt vanuit wetenschappelijk 
onderbouwd onderzoek om organisaties een leidraad te bieden om hun beleid bij te sturen of te 
evalueren; www.indigov.be  

http://www.indigov.be/�


Executive summary  
In deze studie worden enkele opvattingen over bedrijfswagens tegen het licht 
gehouden en waar mogelijk geobjectiveerd met feiten en cijfers. Daartoe wordt het 
bedrijfswagenpark in ons land onderzocht op zijn samenstelling, technische en 
milieukenmerken, en worden de resultaten toegelicht van een enquête uitgevoerd 
door Indigov bij 2.000 beroepsactieve autogebruikers.  
Vervolgens wordt een profiel van bedrijfswagens en hun gebruikers geschetst en waar 
mogelijk vergeleken met dat van privéwagens en wagens van zelfstandigen. Daarnaast 
wordt de fiscaliteit rond bedrijfswagens in hoofde van werknemer en werkgever 
beschreven en vergeleken met die in onze buurlanden. Dit wordt nadien gekaderd in 
een meer algemene loon(kost)vergelijking tussen de betrokken landen. 
De studie sluit af met een overzicht van sectoren waarin bedrijfswagens direct en 
indirect een toegevoegde waarde leveren.  
  
Situering en afbakening 
 
Het begrip ‘company vehicles’ of bedrijfsvoertuigen is een vlag die vele ladingen dekt. 
Er circuleren uiteenlopende cijfers, definities en soms ook veronderstellingen over 
bedrijfswagens.  
 
Spreken we over berlines, breaks en monovolumes, of bedoelen we ook bestel- of 
vrachtwagens? Denken we uitsluitend aan leasewagens of ook aan de aanzienlijke 
aantallen niet geleasede wagens? Betreft het ‘loonwagens’ of wagens die in 
hoofdzaak professionele kilometers afleggen (bv. handelsvertegenwoordigers)? 
Moeten privéwagens van werknemers die beroepsverplaatsingen maken, ook in 
rekening worden gebracht? En wat met de wagens van zelfstandigen?  
 
De studie lijnt de begrippen scherper af, reikt feiten en cijfermateriaal aan met het oog 
op een sereen debat, en focust op personenwagens die in een professionele context 
gebruikt worden. 
 
Evolutie en samenstelling van het wagenpark 
 
Het totale wagenpark in België is de voorbije 5 jaar gegroeid met 8% (tot 5,3 miljoen), 
terwijl het gemiddelde jaarkilometrage en de leeftijd per wagen (bijna 16.000 km resp. 
bijna 7 jaar) nagenoeg stabiel zijn gebleven. Ten onrechte wordt er soms van uitgegaan 
dat het wagenpark voor bijna de helft uit bedrijfswagens bestaat. Hierbij verwart men 
het totale rijdende wagenpark (5,3 miljoen) met de nieuwe wagenverkoop (ruim 0,5 
miljoen) in een gegeven jaar: zo werd 37% van de nieuw verkochte wagens in 2010 
ingeschreven op naam van een bedrijf (42% incl. zelfstandigen). In het totale rijdende 
wagenpark bedraagt het aandeel van de bedrijfswagens evenwel 15% (22% incl. 
wagens van zelfstandigen).  
  



 
Segmentatie en leeftijd 
 
Het beeld dat bedrijfswagens zich hoofdzakelijk in de grote segmenten bevinden, 
moet worden genuanceerd: zowat de helft treft men aan in de kleine en middelgrote 
segmenten. Wel zijn bedrijfswagens groter maar bijna 4 jaar jonger dan privéwagens. 
Hierdoor zijn bedrijfswagens gemiddeld zuiniger en beantwoorden ze gemiddeld aan 
betere milieukenmerken (strengere euronormen) dan privéwagens. Binnen de 
categorie bedrijfswagens scoren operationele leasewagens het best op milieuvlak.  
 
Mobiliteit 
 
De Indigov-enquête leert dat werknemers met bedrijfsvoertuig slechts iets meer 
kilometers per jaar afleggen dan beroepsactieven met privévoertuig. Het zijn vooral de 
niet-beroepsactieve privévoertuigengebruikers die beduidend minder kilometers 
afleggen, hoofdzakelijk omdat zij geen woon-werk of zakelijke verplaatsingen doen. 
Hierdoor wordt het globale kilometergemiddelde van privévoertuigen sterk 
verminderd.  
 
In vergelijking met beroepsactieve privéwagengebruikers, rijden bedrijfswagen-
gebruikers meer tijdens de spits, doen ze meer professionele verplaatsingen, minder 
woon-werk verplaatsingen en opvallend minder privéverplaatsingen, en zijn ze minder 
vaak aanwezig op kantoor.  
 
Milieu 
 
De voorbije 5 jaar is de totale CO2-uitstoot door het autoverkeer minder sterk gestegen 
(+1%) dan het aantal afgelegde kilometers (+10%). De gemiddelde CO2-uitstoot per 
gereden kilometer daalde met 7,8%. De gemiddelde CO2-uitstoot van bedrijfswagens 
(153 g/km) ligt iets hoger dan deze van privéwagens (151g/km). Operationele 
leasewagens hebben de laagste CO2-uitstoot, die over de laatste 5 jaar ook het sterkst 
daalt (-12%). 
 
Het park van bedrijfswagens en wagens van zelfstandigen bestaat voor 80% uit 
dieselwagens, bij privéwagens is dat 57%. De laatste 5 jaar maken dieselmotoren een 
sterkere opmars bij privéwagens dan bij bedrijfswagens. Hoewel het dieselaandeel 
gegroeid is, daalde de totale uitstoot van fijnstof (PM) en stikstofoxiden (NOx) door het 
autoverkeer met om en bij 30%. De daling is sterker bij bedrijfswagens dan bij 
privéwagens. Operationele leasewagens hebben de laagste NOx- en PM-uitstoot.  
 
Bedrijven nemen initiatieven om bedrijfsvloten en car policies te vergroenen. 
Innovatieve leaseformules worden uitgewerkt om alternatieve aandrijftechnologieën 
en mobiliteitsconcepten uit te testen en/of in de markt te zetten. De overheid kan 
hierbij een belangrijke stimulerende rol spelen. 
  



 
Verkeersveiligheid 
 
In absolute cijfers begaan bestuurders van bedrijfsvoertuigen meer verkeers-
overtredingen en zijn zij meer betrokken bij verkeersongevallen dan bestuurders van 
privévoertuigen. Per afgelegde kilometer is de verhouding echter precies omgekeerd. 
Bij de meeste bedrijfsvoertuigen zijn onderhoudsprogramma’s en winterbanden 
voorzien, in bijna de helft van de gevallen kan handenvrij gebeld worden. Men kan er 
bijgevolg van uitgaan dat bedrijfsvoertuigen doorgaans vaker en over meer 
(veiligheids)voorzieningen beschikken dan de privévoertuigen (beroepsactieve 
bevolking).  
 
Fiscaliteit 
 
Bedrijfswagengebruikers worden belast op een voordeel van alle aard en/of betalen 
een eigen bijdrage voor het privégebruik van de wagen. Daarnaast zijn bedrijfswagens 
onderworpen aan diverse (para)fiscale lasten in hoofde van de werkgever. Nemen we 
al deze belastingen op bedrijfswagens mee in een vergelijkend praktijkvoorbeeld (VW 
Golf) met onze buurlanden, dan is de globale taxatie in België vergelijkbaar met die van 
de buurlanden. 
 
Breiden we deze landenvergelijking uit tot de (para)fiscale lasten van een concreet 
salarispakket – inclusief bedrijfswagen –, dan blijkt België de hoogste ‘relatieve’ 
loonwig van alle landen te hebben – dat is het verschil tussen de brutoloonlast voor 
werkgevers en de nettoloonopbrengst voor de werknemer, uitgedrukt in een % van de 
totale loonkost. 
 
Een substantiële verhoging van het voordeel van alle aard van de bedrijfswagen tast 
het nettoloon van de getroffen Belgische werknemer verder aan, en vergroot de 
loonwig ten opzichte van onze buurlanden. Bovendien kunnen werkgevers druk 
ondervinden om dit te compenseren. Maatregelen die alternatieve 
verloningsinstrumenten zoals bedrijfswagens viseren, kunnen dan ook niet los gezien 
worden van het globale kader: de Belgische loonkostenproblematiek.  
 
In de theoretische veronderstelling dat de werkgever(s) geen bedrijfsvoertuigen meer 
zou(den) aanbieden, blijkt volgens de Indigov-enquête dat een meerderheid van de 
getroffen werknemers nog steeds voor een auto-oplossing als alternatief zou kiezen. 
Bij gebrek aan bedrijfsvoertuig wordt dit wellicht een privévoertuig, die op basis van de 
Indigov-enquête bijna evenveel kilometers rijdt, maar gemiddeld ouder is en bijgevolg 
aan minder gunstige milieukenmerken voldoet. 
  



 
Socio-economisch 
 
Bedrijfsvoertuigen komen vaker voor bij beroepsactieven naarmate hun leeftijd, 
opleidings- en/of inkomensniveau toeneemt, en worden vaker ingezet in 
transportafhankelijkere sectoren zoals de bouwnijverheid, groot- en kleinhandel, maar 
ook in de dienstverlenende sectoren zoals Consulting en ICT. Bedrijfsvoertuigen 
komen vaker voor binnen sectoren, functies en beroepen waar meer professionele 
verplaatsingen vereist zijn. 
 
De auto, en de bedrijfswagen in het bijzonder, drukt bijgevolg zijn stempel op een 
waaier aan economische sectoren. De autosector vormt een belangrijke economische 
sector in België die voorziet in aanzienlijke omzetten, werkgelegenheid en 
investeringen.  
 
Vooraleer over te gaan tot een substantiële aanpassing van de autofiscaliteit wordt 
best vooraf overwogen wat de gevolgen zijn op de samenstelling van het wagenpark, 
uitrustingniveaus van (bedrijfs)wagens, loonvoorwaarden, relatie tussen werknemers 
en werkgevers,… en bij uitbreiding op de functionering en efficiëntie van een hele 
reeks economische sectoren en actoren.  
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1. Company Vehicles: een vlag die vele 
ladingen dekt  

 
In dit hoofdstuk worden in een eerste onderdeel de omschrijving en definities 
weergegeven van de begrippen die gebruikt worden in deze studie. We gaan daarbij 
dieper in op de omschrijving van bedrijfsvoertuigen, de eigenaar of gebruiker van een 
voertuig en het gebruik. Vervolgens wordt een overzicht geboden op basis van 
statistische gegevens die een inzicht geven in de samenstelling en de kenmerken van 
het voertuigenpark, de geografische situering van bedrijfsvoertuigen en de sectoren 
waar deze het meest voorkomen. 

1.1 Begrippenkader  

Het begrip ‘company vehicles’, letterlijk vertaald ‘bedrijfsvoertuigen’ of ‘voertuigen van 
het bedrijf’, is een vlag die vele ladingen dekt. Een ruime invulling van het begrip 
omvat doorgaans gemotoriseerde voertuigen die in een professionele context gebruikt 
worden. In dit verband kan het begrip dan vrachtwagens, bestelwagens, 
personenwagens, motorfietsen, scooters, autobussen, landbouwvoertuigen en 
dergelijke meer omvatten. 

Hierna wordt kort stil gestaan bij enkele begrippen die verder in deze studie aan bod 
zullen komen, zodat duidelijk wordt hoe gediversifieerd het landschap van de 
bedrijfsvoertuigen is. 
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1.1.1 Indeling voertuigen volgens type  

Personenwagens zijn voertuigen waarvan de passagiersruimte vooral ontworpen en 
gebouwd is voor het vervoer van personen (berline, stadswagen,…) die desgevallend 
ook uitgerust en bestemd zijn om goederen te vervoeren (breaks, stationwagons, 
monovolumes, SUV’s, Combi’s …), en vallen onder de fiscale regels zoals van 
toepassing voor personenwagens.  

Lichte vrachtwagens en bestelwagens hebben technische kenmerken die 
beantwoorden aan het belangrijkste gebruik ervan, namelijk het vervoer van goederen. 
Een lichte vrachtwagen kan omschreven worden als een motorvoertuig met een 
enkele of dubbele bestuurdersruimte dat uitsluitend of hoofdzakelijk is ontworpen en 
gebouwd voor het vervoer van goederen en een maximum massa heeft van minder 
dan 3,5 ton. Een bestelwagen betreft een lichte vrachtwagen met een in het 
koetswerk geïntegreerde cabine. Pick-ups behoren eveneens tot de categorie lichte 
vrachtwagens. 

Vrachtwagens van 3,5 ton of meer zijn enkel bestemd voor het vervoer van goederen 
en vallen buiten het bestek van deze studie. 

Als we het in deze studie hebben over ‘auto’s of ‘wagens’, dan bedoelen we 
personenwagens zoals gedefinieerd hierboven.  

Tenzij anders vermeld, is deze studie vooral gericht op beroepsactieven die ofwel een 
privéwagen, een wagen van het bedrijf of waarover zij beschikken in het kader van hun 
zelfstandige activiteit, zowel voor professionele als privédoeleinden (indien toegestaan) 
gebruiken. In 1.1.2. wordt het onderscheid tussen een privéwagen, een bedrijfswagen 
en een wagen van een zelfstandige nader omschreven. 

 

1.1.2 Indeling voertuigen op basis van het type inschrijver 

Eenvoudig gesteld kan een voertuig worden ingeschreven op naam van een natuurlijke 
persoon (ook wel particulier of privépersoon genoemd) of van een rechtspersoon (vaak 
vennootschappen, maar ook bv. vzw’s).  

Voertuigen of wagens ingeschreven op naam van particulieren – natuurlijke personen 
zonder btw-nummer – worden in deze studie ‘privévoertuigen’ of ‘privéwagens’ 
genoemd. Het is niet uitgesloten dat zich hieronder ook bedrijfsvoertuigen bevinden 
van beroepsgroepen zonder btw-nummer (bv. advocaten). Alle verhoudingen in acht 
genomen, betreft dit wellicht een beperkte groep voertuigen.  

Voertuigen of wagens ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon met melding 
van btw-nummer, worden in deze studie ‘voertuigen of wagens van zelfstandigen’ 
genoemd. 
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Rechtspersonen onderscheiden zich van natuurlijke personen doordat zij een 
afgescheiden vermogen hebben en als afzonderlijke subjecten in het rechtsverkeer 
kunnen optreden. Vennootschappen zijn rechtspersonen die een onderneming 
exploiteren (met winstoogmerk). vzw’s zijn rechtspersonen die geen onderneming 
exploiteren of waarbij het winstoogmerk niet het hoofddoel is. vzw’s vallen buiten het 
bestek van deze studie. Voorbeelden van vzw’s zijn non-profit organisaties en culturele 
instellingen. Rechtspersonen worden in deze studie bij wijze van vereenvoudiging 
verder omschreven als ‘bedrijven’. 

Voertuigen en wagens ingeschreven op naam van rechtspersonen, worden 
bedrijfsvoertuigen of bedrijfswagens2

Wagens in financiële leasing worden doorgaans ingeschreven op naam van de 
rechtspersoon of zelfstandige die de wagen zal gebruiken, en worden daarom niet 
ingedeeld bij de ‘OL-bedrijfswagens’ (= wagens op naam van een operationele 
leasingmaatschappij). 

 genoemd. Binnen deze categorie wordt, waar 
relevant, het onderscheid gemaakt tussen de wagens ingeschreven op naam van 
operationele leasebedrijven – in deze studie verkort ‘OL-bedrijfswagens’ –en wagens 
ingeschreven op naam van andere rechtspersonen – in deze studie verkort ‘niet-OL-
bedrijfswagens’ genoemd. 

 

1.1.3 Privégebruik – Professioneel gebruik 

Met privégebruik, privéverkeer of privékilometers bedoelen wij het gebruik van het 
voertuig dat los staat van enige beroepsactiviteit en zich dus volledig situeert in de 
privésfeer (vb. het gebruik van de bedrijfswagen tijdens weekends, op vakantie of voor 
louter privéverplaatsingen).  

Het woon-werkverkeer omvat verplaatsingen die vanuit professioneel oogpunt 
noodzakelijk zijn maar in België voor fiscale doeleinden als privéverplaatsingen worden 
gezien. Noteer dat dit in de ons omringende landen (Nederland, deels in 
Duitsland) niet steeds het geval is. Voor de duidelijkheid wordt woon-werkverkeer 
apart vermeld in deze studie, dit valt noch onder privé- noch onder professioneel 
gebruik. 

Professioneel gebruik kan in deze context dan omschreven worden als gebruik buiten 
het hiervoor omschreven privé- en woon-werkverkeer, en omvat bijvoorbeeld 
verplaatsingen naar klanten, leveranciers, externe vergaderingen, enz. 
  

                                            
 
 
2 In het kader van de Indigov-enquête bedoelen we met bedrijfsvoertuig een personen- of bestelwagen ter 
beschikking van een werknemer of zelfstandige. 
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1.1.4 Indeling voertuigen volgens financieringsmethode 

Men kan op verschillende manieren een voertuig in gebruik nemen: 

- Aankoop met eigen middelen of op basis van kredietverlening 

- Financiële leasing  

- Operationele leasing 

- Huur op korte termijn 

Bij financiële leasing overweegt het financieringsaspect waarbij de investering van de 
leasinggever, verhoogd met de interesten, wordt terugbetaald over de loopduur van 
het contract. In geval van financiële leasing heeft de leasingnemer doorgaans een 
aankoopoptie op het voertuig bij afloop van het contract. Volgens de Belgische 
boekhoudregels mag de aankoopoptie maximaal 15% van de investering bedragen. De 
leasingnemer wordt aangemerkt als economische eigenaar van het geleasede voertuig 
en boekt het als actiefbestanddeel op zijn balans  

Financiële renting is een variant op financiële leasing waarbij nog steeds het 
financieringsaspect overweegt, maar de leasingnemer over een aankoopoptie beschikt 
van meer dan 15% waardoor het actiefbestanddeel niet op de balans van de 
leasingnemer wordt geboekt en de betaalde huurvergoeding rechtstreeks in de 
resultatenrekening wordt opgenomen. 

Operationele leasing wordt ook wel verhuur op lange termijn genoemd en 
onderscheidt zich van financiële leasing doordat (meestal) bijkomende diensten 
inbegrepen zijn zoals verzekering, onderhoud, bepaalde belastingen, …. De 
leasingnemer wordt eerder uitzonderlijk eigenaar van het voertuig op het einde van het 
contract, er is inderdaad doorgaans geen koopoptie voorzien. De economische 
eigendom blijft bij de leasinggever, het voertuig wordt niet op de balans van de 
leasingnemer opgenomen. Doorgaans wordt in de media deze categorie bedoeld 
wanneer gesproken wordt over leasewagens ter beschikking gesteld van werknemers.  

Huur op korte termijn impliceert gebruik van een voertuig over een bepaalde korte 
periode (dag – week – maand), bv. als vervang- of aanloopwagen, tijdens vakanties, … 
De huurder betaalt een vaste prijs aan de verhuurder. Onder huur op korte termijn 
vallen doorgaans wagens die niet langer dan 6 maanden gehuurd worden. 
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1.1.5  Vaste/Wisselende bestuurder 
 
Het voertuig kan exclusief ter beschikking gesteld worden van een werknemer, 
bedrijfsleider, of gebruikt worden door een zelfstandige.  
 
Poolwagens hebben als kenmerk dat zij (niet exclusief) eerder occasioneel ter 
beschikking worden gesteld van verschillende werknemers, gebruikers voor 
professioneel gebruik. (dienstverplaatsingen). 
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1.2 Type ‘Company Vehicle’ 

In dit onderdeel zullen we dieper ingaan op aantallen, type, ouderdom, segmentatie, … 
van de bedrijfsvoertuigen. De gegevens zijn in grote mate gebaseerd op informatie 
inzake inschrijving van voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer, en de verwerking 
ervan door FEBIAC.  

1.2.1 Algemene situering 

Voertuigenpark 

Volgens cijfers uit de ‘Corporate Vehicle Observatory barometer 2011’ (CVO), 
gebaseerd op cijfers van FEBIAC (2011, 1ste kwartaal) en RSZ 2010, telt het totaal 
voertuigenpark in België 6.810.000 voertuigen. Daarvan zijn 78% of ongeveer 5,3 
miljoen voertuigen personenwagens, waaronder 4,2 miljoen privéwagens, 770.000 
bedrijfswagens en 325.000 wagens van zelfstandigen. 

Het aantal vrachtwagens lichter dan 3,5 ton (bv. bestelwagen, pick-up) bedraagt 
600.000. Deze voertuigen maken 9% van het voertuigenpark uit en kunnen 
ingeschreven staan op naam van particulieren, zelfstandigen en bedrijven.  

De overige 880.000 voertuigen of 13% betreffen motorfietsen, vrachtwagens, 
autobussen, … 

 
Figuur 1: Voertuigenpark (incl. vrachtwagens) 

 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2011; RSZ 2010 
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Wagenpark: aantallen 

De volgende grafiek toont het aandeel van privéwagens, wagens van zelfstandigen en 
bedrijfswagens. In juni 2011 telde het Belgische wagenpark 5.304.074 
personenwagens3

 

. Van dit aantal werden 4.209.256 wagens of 79,4% van het totale 
wagenpark geregistreerd op naam van particulieren, 770.321 op naam van bedrijven 
(14,5%) en 324.497 personenwagens op naam van zelfstandigen (6,1%). 

Figuur 2: Wagenpark naar aantal en percentage  

 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2011 
 

Wagenpark: afgelegde kilometers 

Hiernavolgende onderdelen zijn gebaseerd op simulaties van FEBIAC die gebruik 
maken van inschrijvingsgegevens en verkeerstellingen verzameld door de FOD 
Mobiliteit en Vervoer. In 2011 werden er naar schatting 84,85 miljard kilometers 
afgelegd door personenwagens. 70% (59,67 miljard km) werden door privéwagens 
afgelegd. Bedrijfswagens nemen ongeveer 23% (19,47 miljard km) voor hun rekening, 
7% (5,71 miljard km) worden door wagens van zelfstandigen afgelegd. 

 
  

                                            
 
 
3 Het beperkte verschil in aantallen personenwagens met figuur 1 is te verklaren door de verschillende 
momentopname (1° kwartaal van 2011 tegenover 2° kwartaal 2011). 

Type inschrijver Aantal 

Bedrijfswagens 770.321 

Wagens van 
zelfstandigen 324.497 

Privéwagens  4.209.256 

Totaal 5.304.074 
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Figuur 3: Wagenpark naar aantal afgelegde kilometers per jaar 

Type inschrijver 
Totaal aantal 

km 
(in miljard) 

Bedrijfswagens 19,47 

Wagens van 
zelfstandigen 5,71 

Privéwagens 59,67 

Totaal 84,85 

 

 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2011 

De cijfers moeten in perspectief gezien worden. Het is immers logisch dat het 
grootste aantal kilometers wordt afgelegd door privéwagens: zij vertegenwoordigen 
een kleine 80% van het wagenpark (zie Wagenpark: aantallen). Daarom is het ook van 
belang om het gemiddeld aantal gereden kilometers per type inschrijver na te 
gaan. Dit wordt weergegeven in de volgende grafiek.  

Op basis van gegevens van de FOD Mobiliteit en Vervoer en simulaties van FEBIAC 
legde een gemiddelde wagen uit het Belgische park vorig jaar 15.996 km af. 
Privéwagens leggen gemiddeld genomen het minst aantal kilometers af met 14.177 
km, bedrijfswagens met 25.268 km het meest. 
 
Figuur 4: Wagenpark naar gemiddeld aantal afgelegde kilometers per jaar 

 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2011      
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Deze uiteenlopende kilometergemiddelden moeten genuanceerd worden: het hogere 
gemiddeld aantal kilometers bij bedrijfswagens kan onder meer verklaard worden 
doordat de bestuurders doorgaans beroepsactieven zijn die dagelijks woon-werk en 
zakelijke verplaatsingen maken, waardoor ze logischerwijze meer kilometers afleggen 
dan niet beroepsactieven. Dit wordt bevestigd door diverse mobiliteitsenquêtes4

Bij de privéwagens vinden we zowel beroepsactieve als niet-beroepsactieve 
bestuurders (ouderen, werklozen, jongeren). Om een relevante vergelijking te kunnen 
maken met de bedrijfswagens, dienen bijgevolg enkel de privéwagens van de 
beroepsactieven in aanmerking te worden genomen.  

. 

Dit vormde één van de beweegredenen van de Indigov-enquête (zie hoofdstuk 2). In 
dit onderzoek werden 1.000 beroepsactieven (werknemers / zelfstandigen5

Uit deze enquête viel op dat het gemiddeld aantal gereden kilometers van de 
beroepsactieven met privévoertuig (28.858 km) slechts iets beneden dat van de 
werknemers met bedrijfsvoertuig (29.596) ligt. Bij zelfstandigen ligt dit nog lager 
(26.461 km).  

) die 
beschikken over een bedrijfsvoertuig (personenwagen of bestelwagen) vergeleken 
met 1.000 beroepsactieven met privévoertuig.  

Een tweede nuancering betreft de leeftijd van de wagen. Uit cijfers van FOD Mobiliteit 
en Vervoer6

Uit onder andere de Indigov-enquête blijkt dat beroepsactieven – allicht omdat zij meer 
kilometers afleggen – meer met jongere dieselwagens rondrijden dan gemiddeld. 
Jonge dieselwagens, proportioneel vaker gebruikt door beroepsactieven, leggen dus 
meer kilometers af dan oudere wagens die proportioneel vaker in handen zijn van niet-
beroepsactieven (zie ook ouderdom voertuigen) 

 blijkt dat het jaarlijks aantal afgelegde kilometers afneemt naarmate het 
voertuig ouder is – wat trouwens bevestigd wordt door de Indigov-enquête (appendix 
3). Uit diezelfde cijfers blijkt verder nog dat een dieselwagen gemiddeld meer 
kilometers aflegt dan een benzinewagen. 

Het gemiddeld aantal kilometers per jaar afgelegd door niet-beroepsactieven is dus 
beduidend lager dan dit van de beroepsactieven met privéwagen, wat het 
kilometergemiddelde van alle privéwagens verlaagt. Het is dus belangrijk en statistisch 
correct om enkel het voertuiggebruik van de beroepsactieve bevolking met en zonder 
bedrijfswagen met elkaar te vergelijken. 
  

                                            
 
 
4 OVG 4.2 Mobiel Vlaanderen, blz. 144 – tabel 124 
5 In de Indigov-enquête baseert men het onderscheid werknemer-zelfstandige op het sociaal statuut van 
de persoon in kwestie. Voor de volledigheid wijzen we er op dat dit een andere benadering is dan de 
analyse op basis van het type inschrijver, waar het bijvoorbeeld niet uitgesloten is dat zich onder de 
bedrijfswagens ook wagens van zelfstandige bedrijfsleiders, ingeschreven op naam van de rechtspersoon 
bevinden. 
6 FOD Mobiliteit en Vervoer, Verkeerstellingen 2009, nr. 52, mei 2011 
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Nemen we ook het jaarkilometrage van de niet beroepsactieve bevolking in 
aanmerking (dit cijfer komt uit een onderzoek in opdracht van Febupro, november 
2010), dan valt het gemiddeld aantal kilometers van de bevolking met privéwagen 
lager uit (20.711 km). De niet-beroepsactieve bevolking legt het minste aantal 
kilometers af (13.985 km)7

 

. 

Figuur 5: gemiddeld aantal gereden kilometers per jaar (N=2.000) 

 

Bron: Indigov-enquête en vroeger Indigov-onderzoek in opdracht van Febupro (november 2010) 

Een vergelijking tussen figuur 4 en 5 leert dat de kilometergemiddelden uit de Indigov-
enquête hoger uitkomen dan de kilometergemiddelden op basis van de 
verkeerstellingen verzameld door de FOD Mobiliteit en Vervoer en verwerkt door 
FEBIAC. We dienen op te merken dat het verschil kan verklaard worden door het feit 
dat de methoden voor de dataverzameling sterk verschillen. De enquête vertrekt 
vanuit zelf-gerapporteerde cijfers, de verkeerstellingen vertrekken vanuit 
geobserveerde cijfers. Het is enigszins te verwachten dat er bij zelf-gerapporteerde 
kilometer-aantallen een overschatting gebeurt door de respondent. Alhoewel de 
aantallen in bovenstaande grafiek hoger zijn, is deze grafiek wel nuttig om een aantal 
conclusies te trekken. Aangezien we er van uit gaan dat de meetfout in alle groepen 
dezelfde is, kunnen we wel stellen dat, gemiddeld genomen, de beroepsactieve 
bevolking met een bedrijfsvoertuig slechts iets meer kilometers aflegt dan de 
beroepsactieve bevolking met een privévoertuig. 

Op het vlak van het aantal gereden kilometers leggen niet-beroepsactieven 
beduidend minder kilometers af dan beroepsactieven. Bij de beroepsactieve 
bevolking toont de Indigov-enquête dat een werknemer met bedrijfsvoertuig 
slechts iets meer kilometers aflegt dan een werknemer met privévoertuig. 
  

                                            
 
 
7 Extrapolatie Indigov op basis van opdeling beroepsactieve/niet beroepsactieve bevolking 
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Wagenpark: brandstoftype 

Wanneer we het wagenpark indelen volgens brandstoftype, stellen we vast dat 62% 
over een dieselmotor beschikt en 38% op benzine rijdt. In alle categorieën is de 
dieselmotor het meest vertegenwoordigd. Van de privéwagens rijden 2.386.457 
voertuigen (57%) op diesel en 1.822.799 wagens (43%) op benzine. Bij de 
bedrijfswagens is de verdeling 86% of 665.529 wagens diesel en 14% of 104.792 
benzine. Bij de wagens van zelfstandigen is de verdeling 212.440 op diesel (65%) en 
112.057 op benzine (35%). Een verklaring voor het hogere dieselaandeel bij de 
bedrijfswagens en wagens van zelfstandigen kan mogelijk gevonden worden in de 
keuze vanwege de professionele gebruiker, rekening houdend met de hogere 
herverkoopwaarde, de hogere kost-efficiëntie en zuinigheid bij gebruik indien veel 
kilometers worden gereden.  
 

Figuur 6: Wagenpark naar brandstoftype 

 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2011 

 
Wagenpark: leeftijd 

De leeftijd van een voertuig is één van de belangrijke elementen vanuit milieu-oogpunt. 
Recentere voertuigen beantwoorden aan strengere euronormen en zijn door 
verbetering van de motortechnologie zuiniger en milieuvriendelijker dan oudere 
voertuigen. 

Figuur 7 toont de gemiddelde leeftijd van het wagenpark per type inschrijver. Let wel 
dat de gemiddelde leeftijd niet mag verward worden met de loopduur van een wagen. 
Met de gemiddelde leeftijd wordt bedoeld de gemiddelde ouderdom van alle 
voertuigen per type inschrijver op een bepaald tijdstip (eind juni 2011 in volgende 
tabel).  

De loopduur daarentegen geeft aan hoe lang een wagen bij dezelfde inschrijver in 
gebruik blijft.    
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Eind juni 2011 bedroeg de gemiddelde leeftijd van het totale wagenpark 6,90 jaar. 
Zoals onderstaande tabel aantoont, zijn privéwagens beduidend ouder dan 
bedrijfswagens: respectievelijk 7,51 jaar tegenover gemiddeld 3,63 jaar. 
Bedrijfsvoertuigen ingeschreven op naam van zelfstandigen zijn gemiddeld 7,08 jaar 
oud. Van de bedrijfswagens zijn de OL-bedrijfswagens de jongste met een gemiddelde 
leeftijd van 2,24 jaar8

 
Figuur 7: Wagenpark naar gemiddelde leeftijd  

.  

Type inschrijver 
Gemiddelde 

leeftijd 

Bedrijfswagens 3,63 

Wagens van zelfstandigen 7,08 

Privéwagens 7,51 

Algemeen gemiddelde  6,90 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2011 

Bedrijfswagens zijn gemiddeld 3,5 jaar jonger dan wagens van zelfstandigen en 
ongeveer 4 jaar jonger dan privéwagens.  

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom de bedrijfswagens gemiddeld genomen 
jonger zijn dan de andere wagens. Naast het feit dat het financieel draagvlak van 
ondernemingen doorgaans groter is dan deze van particulieren en zij dus sneller hun 
wagenpark kunnen vervangen, gaan ze ook vaker in op het aanbod aan leaseformules 
met een loopduur van 3 à 4 jaar. 

Deze factoren maken dat een bedrijfswagen veel sneller vervangen wordt, meestal 
door een nieuw exemplaar, in vergelijking met privéwagens en wagens van 
zelfstandigen. Volgende tabel vergelijkt, per type inschrijver, het in 2010 aantal 
ingeschreven nieuwe wagens met het totale wagenpark. 
  

                                            
 
 
8 Dit betreft de gemiddelde ouderdom van operationele leasewagens. Indien de korte termijn 
verhuurwagens meegerekend worden, bedraagt het samen 1,77 jaar. 
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Figuur 8 : Inschrijvingen van nieuwe en tweedehandswagens per type inschrijver en aandeel (2010) 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2010 

Van de 543.929 nieuwe wagens die in 2010 werden ingeschreven, werden 58% of 
313.517 wagens geregistreerd als privéwagens, 5% of 30.252 op naam van 
zelfstandigen, 37% of 200.160 als bedrijfswagens.  

Een tweede reden die kan verklaren waarom privéwagens gemiddeld genomen ouder 
zijn, betreft het feit dat particulieren – in tegenstelling tot bedrijven en zelfstandigen – 
vaker een tweedehandswagen kopen dan een nieuw voertuig. Tweedehandswagens 
zijn logischerwijze ouder dan nieuwe voertuigen. In 2010 was 38% van de 
ingeschreven tweedehandswagens ouder dan 10 jaar. Van de 654.494 
tweedehandswagens die in 2010 in België werden ingeschreven, werden er 572.909 
of 88% ingeschreven op naam van een particulier, 6% of 39.483 op naam van een 
bedrijf en 6% of 42.102 op naam van een zelfstandige. 

Het jaarlijks aantal ingeschreven nieuwe bedrijfswagens en wagens van zelfstandigen 
maakt 21% uit van alle bedrijfswagens en wagens van zelfstandigen in het Belgische 
wagenpark. Aldus kan men stellen dat dit park om de vijf jaar volledig wordt 
vernieuwd. Bij de privéwagens is dat percentage duidelijk lager, namelijk 7%. Er is een 
lagere vervangingsrotatie bij de privéwagens dan bij de bedrijfswagens, hierdoor zijn 
privéwagens gemiddeld genomen ouder dan bedrijfswagens. 

Als een bedrijf dan al een tweedehandswagen inschrijft, is die doorgaans jonger dan 
een tweedehandswagen van een particulier: 58% van de occasiewagens op naam van 
bedrijven zijn jonger dan 5 jaar, tegenover slechts 28% bij particulieren.  

Het aantal nieuwe wagens dat werd ingeschreven op naam van operationele 
leasingmaatschappijen, bedraagt 102.464 of 19% van het jaarlijks aantal ingeschreven 
nieuwe wagens, of 35% van het totale operationele leasewagenpark in België. 

Bijna 90% van alle tweedehandswagens wordt ingeschreven op naam van 
particulieren. De tweedehandse privéwagens zijn beduidend ouder dan 
tweedehandse bedrijfswagens. 

 
  

Type 
inschrijver 

Nieuwe 
wagens 

 Tweedehands-
wagens 

 Totaal Aandeel 
Nieuw/Totaal 

Privéwagens 313.517 58% 572.909 88% 886.427 35% 

Bedrijfswagens 200.160 37% 39.483 6% 239.643 84% 

Wagens van 
zelfstandigen        30.252                  5%                42.102        6%        72.354              42% 

Totaal  543.929 100% 654.494 100% 1.198.424 45% 
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Wagenpark: segmentatie 

Het wagenpark kan onderverdeeld worden in zeven segmenten volgens type en 
grootte van de wagen9

 

. Iets minder dan een kwart van de bedrijfswagens behoort tot 
het segment van de grote wagens, bijna de helft bestaat uit kleine en middelgrote 
wagens. Bij de privéwagens maken kleine en middelgrote wagens bijna twee derde 
van alle voertuigen uit. Bedrijfswagens zijn gemiddeld genomen dus groter, wat op 
zichzelf niet onlogisch is als we aannemen dat zij ook vaker worden ingezet voor het 
vervoer van goederen.  

Figuur 9: Wagenpark per segmenttype 

 
Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2011  

 

Wagenpark: milieukenmerken 

Milieu-impact op het vlak van luchtkwaliteit: emissies van CO, HC, NOx en PM 

Euronormen zijn emissienormen die door de EU sedert begin jaren 1990 worden 
opgelegd voor de uitlaatgassen van nieuwe voertuigen op het vlak van onder andere 
koolstofmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), stikstofoxides (NOx) en fijnstof (PM). 
Hoe recenter de euronorm, hoe strenger de emissienormen voor CO, HC, NOx en PM, 
en bijgevolg hoe beter de milieukenmerken van een voertuig. 

Volgende tabel geeft een overzicht van de invoeringsdatum van de verschillende 
euronormen en de bijhorende limietwaarden van de diverse uitlaatgassen waaraan 
nieuwe personenwagens moeten voldoen. 
  

                                            
 
 
9 Deze segmentatie berust op de gebruikelijke criteria van FEBIAC. 

Categorie Klein 
Middel-
groot Groot Sportief 

Ultra-
sportief Combi SUV’s 

Ongekend/ 
onbepaald[*] 

Bedrijfs-
wagens 

195.883 172.156 186.755 45.573 30.761 12.817 92.191 34.185 

25,43% 22,35% 24,24% 5,92% 3,99% 1,66% 11,97% 4,44% 

Wagens van 
zelfstandigen 

117.830 65.900 44.859 14.840 3.465 1.931 29.175 46.497 

36,31% 20,31% 13,82% 4,57% 1,07% 0,60% 8,99% 14,33% 

Privé- 
wagens 

2.038.415 738.259 348.626 150.668 25.245 11.957 185.258 710.828 

48,43% 17,54% 8,28% 3,58% 0,60% 0,28% 4,40% 16,89% 

Totaal 
2.352.128 976.315 580.240 211.081 59.471 26.705 306.624 791.510 

44,35% 18,41% 10,94% 3,98% 1,12% 0,50% 5,78% 14,92% 

         [*] De categorie ongekend/onbepaald bevat wagens waarvan de nodige criteria voor het maken van de segmentatie niet 
gekend zijn of de wagens niet toe te wijzen zijn aan een segment. 
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Figuur 10: Evolutie van de emissienormen voor dieselwagens volgens de Europese wetgeving 
(limietwaarden voor PM en NOx) 

 

Bron: Europese Commissie 

De technologische en ecologische vooruitgang kan best geïllustreerd worden aan de 
hand van een concreet voorbeeld, waarbij we een grote wagen uit een hoger segment 
vergelijken met een kleiner model met hetzelfde vermogen. Blijkt dat de nieuwere 
grotere wagen (Passat) op alle milieukenmerken beter scoort dan het oudere, kleinere 
model (Golf). Een iets grotere recentere wagen kan dus betere milieukenmerken 
vertonen dan een kleiner ouder model. 

 
Figuur 11: Vergelijking VW Golf 2003 en VW Passat 2011 

  
VW Golf 

2003 
VW Passat 

2011 

Cilinderinhoud (in cc) 1900 1600 

Vermogen (in kW) 74 74 
Euronorm 3 5 
CO2 g/km 138 114 

CO g/km 0,57 0,13 
NOx g/km 0,33 0,115 
PM g/km 0,025 0,001 

 
Bron: FEBIAC 
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Volgende grafieken geven de euronormen weer van het wagenpark per type 
inschrijver. Hieruit blijkt dat verhoudingsgewijs meer privéwagens aan lagere, minder 
strenge euronormen voldoen dan bedrijfswagens. Slechts 8% van de privéwagens 
(particulieren) had in 2011 een euronorm 5 (+6) tegenover 29% bedrijfswagens. Bij 
OL-bedrijfswagens voldoet zelfs 42% aan euronorm 5 (+6). Bij de zelfstandigen 
bedraagt dat aandeel 10%.  
 

Figuur 12: Wagenpark per euronorm en type inschrijver 

  

 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2011 
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Milieu-impact op het vlak van CO2-emissies10

Op basis van simulaties uitgevoerd door FEBIAC op gegevens eind juni 2011 blijkt dat 
de gemiddelde CO2-uitstoot van personenwagens 152 g/km

 

11

Verdere analyse van de bedrijfswagens leert dat we de laagste CO2-uitstoot vinden bij 
de OL-bedrijfswagens: 141 g/km. De gemiddelde CO2-uitstoot van niet OL-
bedrijfswagens bedroeg 164 g/km.  

 bedraagt. De 
gemiddelde CO2-uitstoot van privéwagens bedroeg 151 g/km, die van bedrijfswagens 
lag met 153 g/km iets hoger. De gemiddelde CO2-uitstoot van wagens van 
zelfstandigen bedraagt 158 g/km. 

 

Figuur 13: Wagenpark naar gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) 

 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2011  

 
  

                                            
 
 
10 De gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark voor wagens met euronorm 0, 1 of 2 is niet precies 
gekend, omdat deze waarden ofwel niet gekend waren, ofwel niet vermeld moesten worden op het 
gelijkvormigheidsattest (COC). Auto’s met deze euronormen niet opnemen, zou een sterk vertekend 
beeld geven (zeker voor wat privéwagens betreft, aangezien het aantal privéwagens met deze 
euronormen niet te verwaarlozen valt). De gebruikte gemiddelde CO2-uitstoot voor euronorm 0, 1 en 2 
wagens is door FEBIAC berekend op basis van de gemiddelde waarden van de nieuw verkochte wagens 
uit de jaren 90. 
11 Bij de berekening van de gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark is, per type wagen, rekening 
gehouden met zijn gemiddelde CO2-uitstoot, zijn gemiddeld aantal gereden kilometer en zijn aandeel in 
het wagenpark. 
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Bedrijfswagens zijn gemiddeld groter dan privéwagens. We stellen vast dat de 
gemiddelde CO2-uitstoot van bedrijfswagens iets hoger ligt dan die van 
privéwagens, maar dat bedrijfswagens op het vlak van de euronormen 
aanzienlijk beter scoren. OL-bedrijfswagens scoren op het vlak van 
milieukenmerken het best.  

1.2.2 Trends 

Evolutie wagenpark: aantallen 

Het totale wagenpark is tussen december 2006 en juni 2011 gestegen van 4.926.824 
wagens naar 5.304.074, een toename van 8%. De verhouding van het relatieve 
aandeel wagens per categorie is tussen 2006 en 2011 quasi ongewijzigd gebleven. In 
2011 vertegenwoordigden bedrijfswagens 2% meer in het totale wagenpark dan in 
2006. Het percentage wagens op naam van zelfstandigen bleef ongewijzigd op 6%, 
waardoor het aandeel van privéwagens lichtjes daalde met 2%. 
 
Figuur 14: Evolutie wagenpark  

Type inschrijver 2006 2011 

Bedrijfswagens 
629.753 770.321 

13% 15% 

Wagens van zelfstandigen 
305.074 324.497 

6% 6% 

Privéwagens 
3.991.997 4.209.256 

81% 79% 

Totaal 
4.926.824 5.304.074 

100% 100% 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2006 - 2011 

We stellen een aangroei van het wagenpark vast met 8%. Ten opzichte van 
privéwagens en wagens van zelfstandigen nam het aandeel van de 
bedrijfswagens toe met 2%. 

Evolutie auto-inschrijvingen 2006 – 2010 

Kijken we op jaarbasis naar het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens, dan zien we 
een toename van 3% in vergelijking met 2006. Deze cijfers geven ook een indicatie 
van de evolutie van de autoverkoop op jaarbasis. De stijging is in hoofdzaak te danken 
aan wagens op naam van zelfstandigen (+21%) en privéwagens (+10%). Het totaal 
aantal inschrijvingen van bedrijfswagens nam af met 7,3%. Deze daling kan mogelijk 
verklaard worden door de gevolgen van het uitbreken van de crisis in 2008. Twee 
fenomenen deden zich toen voor: in de eerste plaats werden vervangingen van 
bestaande voertuigen uitgesteld, ten tweede was er minder economische 
bedrijvigheid, waardoor er een kleinere vraag naar voertuigen was en dus minder 
aangroei van het wagenpark.    
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Figuur 15: Evolutie jaarlijks aantal inschrijvingen van nieuwe wagens naar type inschrijver 

 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2006 - 2010 

In 2010 werden 3% meer nieuwe wagens ingeschreven in vergelijking met 2006. 

De evolutie van het jaarlijks aantal ingeschreven tweedehandswagens kende een 
omgekeerde trend, met name een daling met 3,4% als we 2010 vergelijken met 2006. 
Deze daling is het gevolg van een lager aantal tweedehandswagens ingeschreven door 
particulieren (-5%). Het aantal tweedehandswagens ingeschreven door bedrijven steeg 
daarentegen met 9,6% voor diezelfde periode. 
 

Figuur 16: Evolutie jaarlijks aantal inschrijvingen van tweedehandswagens naar type inschrijver 

Type inschrijver 2006 2008 2010 

Bedrijfswagens 36.094 37.474 39.483 

Wagens van zelfstandigen 38.369 39.340 42.102 

Privéwagens 603.092 557.063 572.909 

Totaal 677.555 633.877 654.494 

 
Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2006 – 2010 

De markt van de tweedehandswagens is met 3% gedaald tussen 2006 en 2010. 
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Evolutie wagenpark: afgelegde kilometers 

Volgende figuur toont een lichte stijging van het gemiddeld aantal afgelegde 
kilometers voor alle type inschrijvers tussen 2006 en 2011. Globaal genomen spreken 
we over een stijging van 2,16%. Het kilometergemiddelde van een privéwagen stijgt 
met 0,8%, dat van een bedrijfswagen met 1,4% en dat van een wagen van een 
zelfstandige met 0,7%. 
 
Figuur 17: Evolutie wagenpark naar gemiddeld aantal kilometers per type inschrijver 

 
Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2006 – 2011 
 

Het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per wagen toont van 2006 tot 2011 
een lichte stijging. 
 
Evolutie wagenpark: brandstoftype 

We stellen vast dat in het algemeen dieselmotoren hun aandeel versterken ten nadele 
van benzinemotoren. In 2006 bedroeg het aandeel dieselwagens in het wagenpark 
53%. Vijf jaar later stijgt dat aandeel tot 62%.   
 
Figuur 18: Evolutie wagenpark naar brandstoftype 

Brandstof 2006 2011 

Diesel 
2.586.874 3.264.426 

53% 62% 

Benzine 
2.339.950 2.039.648 

47% 38% 

Totaal 
4.926.824 5.304.074 

100% 100% 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC; 2006 – 2011     
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Het dieselaandeel bij de privéwagens stijgt met 9%: van 48% in 2006 naar 57% in 
2011. Bij de bedrijfswagens stijgt dit aandeel met 4% van 82% tot 86%. Weliswaar 
maakten dieselwagens in 2006 reeds meer dan 80% van het bedrijfswagenpark uit. Bij 
de wagens van zelfstandigen stellen we een stijging vast van 7%. 

 
Figuur 19: Evolutie wagenpark naar brandstoftype per type inschrijver 

 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2006 – 2011 

Dieselmotoren maken een sterkere opmars bij privéwagens in vergelijking met 
bedrijfswagens. 
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Evolutie wagenpark: leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van het globale wagenpark is min of meer stabiel gebleven 
tussen 2006 en 2011, namelijk respectievelijk 6,80 jaar en 6,90 jaar. Ook wanneer we 
dit per type inschrijver bekijken, komen we tot dezelfde conclusie. 
 

Figuur 20: Evolutie wagenpark naar gemiddelde leeftijd 

 

 

 

 

 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2006 – 2011 

De gemiddelde leeftijd van het wagenpark is de voorbije vijf jaar stabiel 
gebleven. 
 
Evolutie wagenpark: Segmentatie 2006-2011 

Een vergelijking van de segmentatiemix tussen 2006 en 2011 wordt bemoeilijkt door 
het feit dat er in 2006 voor 25% van het wagenpark geen segment gekend of bepaald 
was. Dit aandeel ‘onbekenden’ was tegen 2011 teruggelopen tot 15%; dit kleiner 
aantal onbekenden resulteert ‘automatisch’ in een verhoging van de gekende 
segmenten in 2011. 

 
Figuur 21: Segmentatie naar type inschrijver (2006) 

Type  
inschrijver 
2006 Klein 

Middel- 
groot Groot Sportief 

Ultra  
sportief 

Afgeleide 
bestelwagen SUV 

Onbek./ 
Onbep. 

Bedrijfswagens 
167.988 164.878 150.340 22.727 19.187 7.236 43.569 53.828 

27% 26% 24% 4% 3% 1% 7% 9% 

Wagens van 
zelfstandigen 

102.476 59.348 38.194 11.109 2.257 1.132 13.239 77.319 

34% 19% 13% 4% 1% 0% 4% 25% 

Privéwagens 
1.812.971 624.137 247.167 123.142 15.540 6.486 79.630 1.082.924 

45% 16% 6% 3% 0% 0% 2% 27% 

Totaal 
2.083.435 848.363 435.701 156.978 36.984 14.854 136.438 1.214.071 

42% 17% 9% 3% 1% 0% 3% 25% 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2011 
  

Type inschrijver 2006  2011 

Bedrijfswagens 3,26  3,63 

Wagens van zelfstandigen 7,07  7,08 

Privéwagens 7,36  7,51 

Totaal 6,80  6,90 
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Houden we de gevolgen van een afname van het aantal onbekenden in het 
achterhoofd dan stellen we over de afgelopen 5 jaar een toename van het aantal 
SUV’s van 3% tot 6% vast.  

Bij de bedrijfswagens is het aandeel grote wagens over de voorbije 5 jaar gelijk 
gebleven (24%), terwijl het aandeel van de kleine en middelgrote wagens terugloopt 
van iets meer tot iets minder dan 50%, dit ten voordele van de SUV’s: die zien hun 
aandeel bij de bedrijfswagens groeien van 7% tot 12%. 

Figuur 22: Segmentatie naar type inschrijver (2011) 

Type  
inschrijver 
2011 Klein 

Middel- 
groot Groot Sportief 

Ultra  
sportief 

Afgeleide 
bestelwagen SUV 

Onbek./ 
Onbep. 

Bedrijfswagens 
195.883 172.156 186.755 45.573 30.761 12.817 92.191 34.185 

25% 22% 24% 6% 4% 2% 12% 4% 

Wagens van 
zelfstandigen 

117.830 65.900 44.859 14.840 3.465 1.931 29.175 46.497 

36% 20% 14% 5% 1% 1% 9% 14% 

Privéwagens 
2.038.415 738.259 348.626 150.668 25.245 11.957 185.258 710.828 

48% 18% 8% 4% 1% 0% 4% 17% 

Totaal 
2.352.128 976.315 580.240 211.081 59.471 26.705 306.624 791.510 

44% 18% 11% 4% 1% 1% 6% 15% 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2011 

Dat het segment van de SUV’s de laatste jaren zo sterk is toegenomen, is enkel toe te 
schrijven aan de succesvolle opkomst van kleine en middelgrote SUV’s: de markt 
(aantal verkochte SUV’s per jaar) van de grote SUV’s is de afgelopen 5 jaar zelfs met 
een derde gedaald, zoals onderstaande grafiek laat zien: van 12.802 in 2006 naar 8.458 
in 2010. 
 

Figuur 23: Evolutie jaarlijks aantal inschrijvingen van nieuwe SUV’s naar grootte 

 
Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2006 – 2010     
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De markt (aantal nieuw verkochte SUV’s per jaar) van kleine SUV’s is de afgelopen vijf 
jaar tijd met bijna acht maal toegenomen, van 563 SUV’s in 2006 tot 4.990 SUV’s in 
2010. Het aantal nieuw verkochte middelgrote SUV’s is meer dan verdubbeld door een 
stijging van 20.673 wagens in 2006 tot 49.395 in 2010. Dit vormt het belangrijkste 
subsegment binnen de SUV’s.   

Het marktaandeel van SUV’s is sterk toegenomen: +6% voor privéwagens en +5% 
voor bedrijfswagens. De privéwagenmarkt van de SUV’s stijgt dus van 14.544 naar 
32.206 en de bedrijfswagenmarkt van de SUV’s van 19.489 naar 30.278. Binnen de 
bedrijfswagens, maken SUV’s in het bijzonder hun opgang onder niet-OL-
bedrijfswagens (+6%) en zelfstandigen (+5%). Bij nieuwe OL-bedrijfswagens noteren 
SUV’s een stijging van 3%. 

We stellen vast dat de laatste jaren het aantal nieuw ingeschreven grote SUV’s 
afneemt en kleine en middelgrote SUV’s toeneemt. 

Evolutie wagenpark - milieukenmerken 

De evolutie betreffende euronormen en het feit dat bedrijfswagens sneller worden 
vervangen dan privéwagens en wagens van zelfstandigen, maken dat bedrijfswagens 
sneller aan betere milieukenmerken beantwoorden (o.a. minder fijn stof). In 2006 had 
42% van de bedrijfswagens en 19% van de privéwagens een euronorm 4 of beter. Vijf 
jaar later hebben al 85% van de bedrijfswagens een Euronorm 4 of beter, terwijl het 
aandeel voor privéwagens nog beperkt was tot 51%. 

In 2011 zien we dat bijna 30% van de bedrijfswagens behoort tot de klasse van 
euronorm 5 of beter. Bij privéwagens is dat percentage beperkt tot 8%. Binnen de 
categorie van de bedrijfswagens zien we dat de OL-bedrijfswagens zowel in 2006 als 
in 2011 uitsluitend uit voertuigen bestaan die beantwoorden aan de – op dat ogenblik – 
strengste euronormen. 

 
Figuur 24: Evolutie wagenpark per euronorm naar type inschrijver 

 

 Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2006 – 2011     
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De gemiddelde CO2-uitstoot van het personenwagenpark daalde van 166 g/km in 2006 
naar 152 g/km in 2011. In 2006 bedroeg de gemiddelde CO2-uitstoot van privéwagens 
en bedrijfswagens hetzelfde: 165 g/km. In 2011 bedragen die gemiddelden 
respectievelijk 151 g/km en 153 g/km. De gemiddelde CO2-uitstoot van wagens van 
zelfstandigen evolueerde van 171 g/km naar 158 g/km. 

De gemiddelde CO2-uitstoot bij privéwagens (-14 g/km) is iets sneller gedaald dan de 
CO2-emissie van deze van bedrijfswagens (-12 g/km).  

Zowel in 2006 als in 2011 was de gemiddelde CO2-uitstoot het laagste bij de categorie 
OL-bedrijfswagens. Bij de OL-bedrijfswagens doet zich ook de sterkste daling voor: 
van 160 g/km in 2006 naar 141 g/km in 2011 (-19 g/km).  

De snellere vervanging van de bedrijfswagens zorgt ervoor dat het Belgische 
wagenpark sneller aan betere milieukenmerken voldoet. Operationele 
leasewagens scoren het best wat milieukenmerken betreft.   
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1.3 Geografische situering en sectorprofielen 

De vraag kan gesteld worden in welke regio’s en sectoren de meeste (bedrijfs)wagens 
voorkomen. In dit onderdeel geven we een overzicht van de geografische situering van 
(bedrijfs)wagens en schetsen we een beeld van de sectoren waarin ze het meest 
voorkomen. 

1.3.1 Geografische situering 
 

Volgens vestigingsplaats van de inschrijver 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geografische spreiding in België in juni 
2011 volgens de vestigingsplaats van de inschrijver. Globaal verloopt de verdeling van 
het autopark gelijk met het bevolkingsaandeel per gewest. Bekijken we de 
onderverdeling per type inschrijver, dan valt op dat het Waals Gewest proportioneel 
meer wagens van zelfstandigen telt (34%) tegenover het bevolkingsaandeel (31%), en 
dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer bedrijfswagens telt (22%) tegenover het 
bevolkingsaandeel (10%). Dit laatste geldt in mindere mate voor het Vlaams Gewest 
(64% bedrijfswagens voor een bevolkingsaandeel van 59%). 

Dit heeft vooral te maken met het feit dat heel wat bedrijfswagens ingeschreven staan 
op naam van bedrijven met maatschappelijke zetel in Brussel, en op naam van 
operationele leasebedrijven gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

Figuur 25: Geografische situering per gewest naar type inschrijver 

 Categorie BHG Vlaams Gewest Waals Gewest België 

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 
Bedrijfswagens 172.644 22,41 489.172 63,50 108.505 14,09 770.321 
Wagens van 
zelfstandigen 15.167 4,67 198.876 61,28 110.454 34,05 324.497 

Privéwagens 310.867 7,39 2.477.425 58,86 1.420.964 33,75 4.209.256 

Totaal 498.678 9,41 3.165.473 59,68 1.639.923 30,91 5.304.074 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, juni 2011 
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Volgens woonplaats van de bestuurder van de wagen 

Op basis van de Indigov-enquête bij 2.000 beroepsactieve bestuurders (werknemers 
en zelfstandigen) van bedrijfsvoertuigen (personenwagens of bestelwagens) is 69% 
van de beroepsactieven met bedrijfsvoertuig woonachtig in het Vlaams Gewest; 23% 
in het Waals Gewest en 9% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Figuur 26: Geografische situering per gewest naar woonplaats van de bedrijfswagenbestuurder 
(N=1.000) 

 

Bron: Indigov-enquête   
 

Het aandeel personen van de beroepsactieve bevolking dat over een bedrijfsvoertuig 
beschikt, is significant lager in het Waals Gewest in vergelijking met het Vlaams 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een mogelijke verklaring zou hiervoor 
kunnen liggen in het feit dat de sectoren waar het voertuig het meeste wordt gebruikt, 
meer vertegenwoordigd zijn in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (Consultancy, Diensten aan bedrijven / ICT – Computing en de 
bouwnijverheid). 
 
Figuur 27: Aandeel beroepsactieve bevolking met een bedrijfsvoertuig (N=2.000) 

 
(*) Brussels Hoofdstedelijk Gewest    

Bron: Indigov-enquête     

69%
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Vlaams Gewest

Waals Gewest
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Vlaams gewest Waals gewest Brussel (*) België
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1.3.2 Sectorprofielen 
 
Uit de Indigov-enquête blijkt dat er proportioneel meer bedrijfsvoertuigen zijn in de 
bouwnijverheid, groot- en kleinhandel, diensten aan bedrijven, ICT/computing en 
Consulting. In de sectoren openbare besturen, onderwijs, gezondheidszorg en de non-
profit sectoren zijn er daarentegen verhoudingsgewijs minder bedrijfsvoertuigen.  
 
In volgende figuur worden de percentages van beroepsactieven die over een 
bedrijfsvoertuig beschikken per sector weergegeven.  
 
Een mogelijke verklaring kan gevonden worden in het feit dat in deze sectoren meer 
verplaatsingen naar klanten en/of leveranciers vereist zijn.  
 
Figuur 28: Proportie bedrijfsvoertuigen per sector (N=2.000) 

 
 

Bron: Indigov-enquête 
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Samenvattend 

• Het totale wagenpark is de afgelopen 5 jaar gegroeid met 8%, terwijl het 
gemiddeld aantal afgelegde kilometers per wagen vrij stabiel is gebleven. Ook de 
gemiddelde leeftijd van het wagenpark bleef de voorbije 5 jaar ongewijzigd.  
 

• Regelmatig wordt gesteld dat het Belgische autopark voor bijna de helft uit 
bedrijfswagens bestaat. Hierbij verwart men het rijdende autopark met de 
autoverkopen en -inschrijvingen. Zo werd 42% van de nieuw verkochte 
personenwagens in 2010 ingeschreven op naam van een bedrijf of zelfstandige. 
Laat men de zelfstandigen buiten beschouwing, dan zakt het aandeel tot 37%. Het 
aandeel van de bedrijfswagens in het ganse rijdende autopark bedraagt ongeveer 
15%. 
 

• Het park van de bedrijfswagens bestaat voor 86% uit dieselwagens. Bij het 
privéwagenpark is dat 57%. De afgelopen 5 jaar maken dieselmotoren een 
sterkere opmars bij privéwagens dan bij bedrijfswagens. 
 

• Het beeld dat bedrijfswagens hoofdzakelijk tot de segmenten van de grotere 
modellen behoren, moet worden genuanceerd. De helft van de bedrijfswagens 
vinden we terug bij de segmenten van de kleine en middelgrote modellen. 
Bedrijfswagens zijn weliswaar gemiddeld groter dan privéwagens, maar zijn 
gemiddeld 3,5 jaar jonger dan wagens van zelfstandigen en bijna 4 jaar jonger dan 
privéwagens. Dit maakt dat bedrijfswagens vaker beantwoorden aan betere 
milieukenmerken, aangezien ze voldoen aan strengere euronormen dan 
privéwagens. Binnen de categorie bedrijfswagens scoren operationele 
leasewagens het best. 
 

• Wat het gebruik van bedrijfsvoertuigen betreft, wijst de Indigov-enquête bij 2.000 
beroepsactieven uit dat een werknemer met een bedrijfsvoertuig iets meer 
kilometers aflegt dan een werknemer met privévoertuig. Niet-beroepsactieven 
leggen beduidend minder kilometers af dan beroepsactieven, wat kan verklaard 
worden doordat zij geen woon-werk of zakelijke verplaatsingen doen. 
 

• Bedrijfsvoertuigen vindt men vaker terug in de bouwnijverheid, groot- en 
kleinhandel, alsook in de dienstverlenende sectoren zoals Consulting en ICT. Het 
betreft hier allicht sectoren, functies en beroepen waar meer verplaatsingen vereist 
zijn dan in andere sectoren.  
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2. Voertuiggebruik door beroepsactieven 
 
In dit hoofdstuk wordt het voertuiggebruik vergeleken tussen beroepsactieven (zowel 
zelfstandigen als werknemers) die over een voertuig beschikken in het kader van de 
beroepsactiviteit, hierna genaamd bedrijfsvoertuig, en beroepsactieven die beschikken 
over een privévoertuig. Onder voertuig verstaan we personen- en bestelwagens. 
Daarvoor werd in augustus-september 2011 een online enquête uitgevoerd door 
Indigov bij een representatief staal van 2.000 beroepsactieven. Voor een beschrijving 
van de methodologie verwijzen we naar appendix 2. 
 
Het is belangrijk de aandacht te vestigen dat het hier enkel om de beroepsactieve 
bevolking gaat. Deze heeft een ander profiel dan de gehele bevolking die ook 
werklozen, studerende jongeren en gepensioneerden omvat. 
  



41 
 

 

2.1 Socio-economisch profiel van wagenbestuurders 
Op basis van de Indigov-enquête blijkt dat 20% van de beroepsactieve bevolking 
beschikt over een bedrijfsvoertuig. Er beschikken meer mannen over een 
bedrijfsvoertuig dan vrouwen, respectievelijk 28% en 11%.   
 
Figuur 29: Aandeel beroepsactieve bevolking met bedrijfsvoertuig naar geslacht 

 
Bron: Indigov-enquête     

 
Wat de leeftijd betreft, zien we dat in de regel de kans dat men over een 
bedrijfsvoertuig beschikt, toeneemt naargelang de leeftijd: van 16% in de 
leeftijdsklasse tot 29 jaar over 21% van de beroepsactieve bevolking tussen 30 en 59 
jaar, tot 30% bij beroepsactieve 60-plussers.  
 

Figuur 30: Aandeel beroepsactieve bevolking met bedrijfsvoertuig naar leeftijd 

 
 
Bron: Indigov-enquête 
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In algemene termen kan op basis van volgende figuur besloten worden dat de kans op 
het gebruik van een bedrijfsvoertuig toeneemt naarmate het opleidingsniveau stijgt. 
13% van de beroepsactieven met een diploma lager secundair onderwijs, oplopend tot 
33% van de beroepsactieven met een universitair diploma.  
 

Figuur 31: Aandeel beroepsactieve bevolking met bedrijfsvoertuig naar opleidingsniveau 

 

 
Bron: Indigov-enquête     
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Volgende figuur geeft per inkomenscategorie de verdeling weer tussen het aantal 
beroepsactieven met bedrijfsvoertuig en het aantal respondenten met privévoertuig. 
We zien dat bedrijfsvoertuigen meer vertegenwoordigd zijn naarmate het inkomen 
stijgt en stellen dan vast dat tot de inkomenscategorie € 1.500–1.999 er meer 
beroepsactieven met privévoertuig zijn (32%) dan beroepsactieven met 
bedrijfsvoertuig (24%). Vanaf de inkomenscategorie € 2.000–2.499 is dit omgekeerd. 
 
Figuur 32: Aandeel beroepsactieve bevolking met bedrijfsvoertuig naar netto maandelijks inkomen 

 
Bron: Indigov-enquête 

 
26% van de Belgische huishoudens beschikt over één of meerdere 
bedrijfsvoertuig(en). In dit verband valt te noteren dat een ‘huishouden’ ook kan 
bestaan uit één persoon (alleenstaande). In 8% van de gevallen is een bedrijfsvoertuig 
het enige voertuig in het huishouden. 74% beschikt enkel over een private wagen. 
Maatregelen die de bedrijfswagen bijvoorbeeld viseren op het vlak van voordelen van 
alle aard zouden dus gevolgen hebben voor één op vier Belgische ‘huishoudens’. 
Splitsen we de beroepsactieven op in werknemers en zelfstandigen dan stellen we 
vast dat zelfstandigen (70,3%) vaker over een bedrijfsvoertuig beschikken in 
vergelijking met werknemers (23,4%). 
  



44 
 

 
Figuur 33: Voertuigen (bedrijfswagen/bestelwagen) in Belgische huishoudens 

 
Bron: Indigov-enquête 
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2.2 Gebruiksmodaliteiten 
 
Slechts 16% van de werknemers kan geheel vrij kiezen welk type voertuig hen in het 
kader van de beroepsactiviteit ter beschikking gesteld wordt. Bij de zelfstandigen is dit 
92%. Zelfstandigen staan in de regel niet onder toezicht van een werkgever, het is 
logisch dat zij een grote, zoniet volledige vrijheid hebben voor de keuze van hun 
voertuig.  
 
46% van de werknemers geeft aan dat er enige vrijheid was bij de keuze. Voor 
ongeveer 2 op 5 werknemers was er geen vrijheid voor de keuze van het 
bedrijfsvoertuig. 
 
Figuur 34: In hoeverre kon u kiezen welk type bedrijfsvoertuig u ter beschikking kreeg? (N=1.000) 

 
Bron: Indigov-enquête 

De meest voorkomende beperkingen in de keuzemogelijkheden (voor diegenen die 
keuzemogelijkheid hebben) zijn de prijs, het merk of type van de wagen en de CO2-
uitstoot. 
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Figuur 35: Welke beperkingen had u bij de keuze van uw bedrijfsvoertuig (N=385 / enkel indien 
keuzemogelijkheid) 

 
Bron: Indigov-enquête     
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De meerderheid van de personen met een bedrijfsvoertuig beschikt over een 
tankkaart. Een tankkaart is een instrument om de administratieve afhandeling en 
controle van het brandstofverbruik en de –kosten te vereenvoudigen. 
 
Ongeveer de helft van de bedrijfsvoertuigenbestuurders mogen de tankkaart 
onbeperkt gebruiken binnen België, terwijl 22% ze ook in het buitenland onbeperkt kan 
gebruiken. In ongeveer 7% van de gevallen wordt de tankkaart beperkt tot een vast 
budget of een vast aantal kilometers. Nader onderzoek toont aan dat tankkaartgebruik 
niet wezenlijk verschilt bij werknemers en zelfstandigen. 
 
Figuur 36: Heeft u een tankkaart op kosten van uw werkgever of zelfstandige activiteit? (N=1.000) 

 
 

Bron: Indigov-enquête 

Parkeerboetes en verkeersboetes worden in de regel niet terugbetaald. De 9% 
respectievelijk 6% waar dit wel steeds het geval is, situeert zich hoofdzakelijk bij 
zelfstandigen. In principe worden parkeer- en verkeersboetes niet als beroepskosten 
van zelfstandigen aanvaard en dus aan het belastbaar inkomen toegevoegd. 
 
Figuur 37: Parkeerboetes en verkeersboetes (N=1.000) 

 
Bron: Indigov-enquête         
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Bij een ongeval (in fout) krijgt ruim de helft (53%) van de bestuurders van 
bedrijfsvoertuigen een franchise (vrijstelling) doorgerekend, hetzij systematisch, hetzij 
volgens vooraf bepaalde regels. Filteren we de zelfstandigen er uit, dan blijkt dat bij de 
meerderheid van de werknemers (57,4%) een systeem van doorrekening wordt 
toegepast. 
 
Figuur 38: Betaalt uw bedrijf de franchise bij een ongeval? (N=1.000) 

Bron: Indigov-enquête 
 
Onderhoudskosten van de wagen is bij 91% van de beroepsactieven met 
bedrijfsvoertuig voor rekening van het bedrijf of de zelfstandige activiteit.  
Een cursus defensief rijden of eco-driving is minder courant (8%). 
 

Figuur 39: Welk van de volgende zaken worden ter beschikking gesteld binnen het gebruik van het 
bedrijfsvoertuig? (N=1.000) 

 
Bron: Indigov- enquête 
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Ongeveer 60% van de beroepsactieven met bedrijfsvoertuig beschikt over 
winterbanden. Bij de beroepsactieven met privévoertuig kiest iets meer dan 30% voor 
winterbanden. 
 
Bijna de helft van de respondenten die over een bedrijfsvoertuig beschikt, kan 
handenvrij bellen tegenover een derde van de respondenten met privévoertuig.  
 
Figuur 40: Winterbanden en handenvrij telefoneren 

 
 
Bron: Indigov-enquête 
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Ongeveer de helft van de bestuurders van bedrijfsvoertuigen (uitsluitend werknemers) 
wordt belast op een voordeel van alle aard. Ongeveer 14% betaalt enkel een eigen 
bijdrage, nog eens 14% betaalt deels een eigen bijdrage en wordt deels belast op een 
voordeel van alle aard. De categorie ‘andere / weet niet’ bevat poolvoertuigen en 
voertuigen die niet privaat gebruikt kunnen worden of waarvan de bestuurder het 
antwoord over het fiscale regime schuldig bleef. 
 
Figuur 41: Wat betaalt u voor uw bedrijfswagen. (N=1.000) 

 
Bron: Indigov-enquête 
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Samenvattend  
 
• In 1 op 4 huishoudens zijn er één of meerdere bedrijfsvoertuigen aanwezig. 

Bedrijfsvoertuigen zijn geen exclusieven voor hoger opgeleiden: zo beschikt 15% 
van de beroepsactieven met een hoger secundair onderwijsdiploma over een 
bedrijfsvoertuig. Een meerderheid van de werknemers heeft geen volledige 
keuzevrijheid wat het voertuig betreft. Doorgaans worden beperkingen opgelegd 
op het vlak van prijs/budget, merk, type en CO2-uitstoot van het voertuig. 
 

• De meeste bedrijfsvoertuigenbestuurders beschikken over een tankkaart, die in de 
helft van de gevallen onbeperkt mag gebruikt worden in België, terwijl in 1 op 5 
gevallen er onbeperkt gebruik toegelaten is in het buitenland. In bijna 1 op 10 
gevallen wordt het tankkaartgebruik beperkt tot een vast budget of vast 
kilometeraantal. 
 

• Parkeer- en verkeersboetes worden door de werkgever haast nooit terugbetaald 
aan werknemers. 
 

• Bij meer dan de helft van de werknemers met bedrijfsvoertuig bestaat er een 
regeling qua doorrekening van een franchise (vrijstelling) bij een ongeval (in fout).  

 
• Pluspunt op het vlak van veiligheid is dat er voor de meeste bedrijfsvoertuigen 

onderhoud en winterbanden voorzien zijn, en in bijna de helft van de gevallen een 
carkit waardoor handsfree kan getelefoneerd worden. Bedrijfsvoertuigen doen het 
duidelijk beter wat betreft veiligheidsvoorzieningen dan privévoertuigen.  
 

• Tot slot stellen we vast dat een bedrijfswagen/bestelwagen niet gratis ter 
beschikking wordt gesteld. Een overgrote meerderheid van werknemers wordt 
belast op een voordeel van alle aard, betaalt een eigen bijdrage, of een combinatie 
van beide voorgaande alternatieven.   
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3. De (para)fiscale impact van 
verloningsbeleid en 
bedrijfswagenstatuut 

 
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de (para)fiscale impact van het verloningsbeleid 
en bedrijfswagenstatuut.  
 
Na een schets van de historiek van het bedrijfswagenregime in België in een eerste 
onderdeel, volgt een beschrijving van het huidige fiscale regime in het tweede 
onderdeel, waarbij vooral de regels inzake vennootschaps- en personenbelasting 
toegelicht worden. Ook de btw-behandeling, de sociale bijdragen en andere 
belastingen gerelateerd aan bedrijfswagens worden bondig besproken. We eindigen 
dit onderdeel met een uitgewerkt voorbeeld om één en ander bevattelijk te kunnen 
voorstellen. 
 
Vervolgens beschrijven we de fiscale situatie in onze buurlanden Duitsland, Frankrijk, 
Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Hetzelfde voorbeeld wordt gebruikt 
om een concrete vergelijking met onze buurlanden te kunnen maken.  
 
In het vierde onderdeel van dit hoofdstuk staan we kort stil bij de problematiek van 
(para)fiscale inkomsten en uitgaven in hoofde van de werknemers, de werkgevers en 
de overheid. Ook hier maken we de vergelijking met onze buurlanden op basis van een 
uitgewerkt voorbeeld. 
 
Tot slot worden enkele kanttekeningen gemaakt inzake de impact van een afschaffing 
van het huidige fiscale regime voor bedrijfswagens. 
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3.1 Belgische historiek van het bedrijfswagenregime 
 
Al sinds 1919 beschouwt de wetgever voordelen in natura die een werknemer in het 
kader van zijn beroepsuitoefening ontvangt als een deel van de belastbare bezoldiging. 
Hoewel in die tijd de beoogde voordelen allicht geen bedrijfswagens omvatten, 
werden dergelijke voordelen in natura gewaardeerd aan hun werkelijke waarde. Indien 
de werkelijke waarde niet kon worden bepaald of geraamd, moest een gemiddelde 
waarde worden bepaald. Hoe die waarden precies dienden te worden berekend, werd 
nader toegelicht in een administratieve omzendbrief van 1920. Daarin werd onder 
meer verwezen naar door de overheid gebruikte standaarden. Indien deze niet 
aanwezig waren, diende de waarde te worden bepaald door de belastingcontroleur in 
overleg en negotiatie met de belastingplichtige. 
 
In 1980 werd de binnen de belastingadministratie gegroeide praktijk om het begrip 
voordelen in natura extensief te interpreteren door de wetgever bekrachtigd. Het 
begrip “voordelen in natura” werd vervangen door het begrip “voordelen van alle 
aard”. Deze voordelen werden (nog steeds) bepaald voor hun werkelijke waarde in 
hoofde van de verkrijger. Afhankelijk van de activa en de voordelen is dit voordeel van 
alle aard in een aantal gevallen wellicht duidelijk te bepalen, maar voor het gebruik van 
onder meer bedrijfswagens kunnen we aannemen dat dit in de praktijk vaak aanleiding 
gaf tot lange en moeilijke discussies en rechtsonzekerheid voor de belastingplichtige. 
Aan de ‘Koning’ (in feite de regering) werd dan ook de bevoegdheid gegeven om die 
voordelen bij koninklijk besluit op een vast bedrag te ramen. 
 
Van die bevoegdheid werd onmiddellijk gebruik gemaakt. In 1980 werd bij koninklijk 
besluit bepaald dat het voordeel van het privégebruik van een bedrijfswagen 
gewaardeerd wordt op basis van de kilometervergoeding die de Staat aan haar 
ambtenaren toekent, vermenigvuldigd met het aantal voor privégebruik afgelegde 
kilometers, onder aftrek van eventuele door de verkrijger van het voordeel gedragen 
brandstofkosten. In 1981 werd deze aftrek uitgebreid met de bijdrage van de verkrijger 
van het voordeel. 
 
Vanaf 1985 en dit voor geruime tijd (tot 2010) werd het voordeel vastgesteld op basis 
van het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers vermenigvuldigd met een 
coëfficiënt (geïndexeerd vanaf 1996) die werd vastgesteld in functie van de fiscale PK 
van het voertuig. 
 
Sedert 1993 wordt voor het aantal privékilometers een absoluut minimum van 5.000 
km vastgelegd. Dit betekent dat een voordeel op basis van 5.000 km moet worden 
berekend vanaf het ogenblik dat de belastingadministratie 1 km privégebruik 
(waaronder woon-werkverkeer) kan aantonen, ook al kan de werknemer aantonen dat 
hij minder dan 5.000 privékilometers per jaar aflegt. 
 
Hoewel voorgaande regeling in een forfaitaire waardering voorzag, gaf ze nog steeds 
aanleiding tot een groot aantal discussies. Is er sprake van privégebruik? Zo ja, hoeveel 
kilometers? De bestaande regeling resulteerde in rechtsonzekerheid, ongelijkheid en 
gaf aanleiding tot tal van betwistingen waarbij de individuele houding van de 
belastingcontroleur in het kader van een fiscale controle of akkoord van 
doorslaggevend belang was.       
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In 1997 werd voor bedrijfswagens ter beschikking gesteld van werknemers een 
(sociale) solidariteitsbijdrage van 33% op het voordeel van alle aard toegepast zoals 
vastgesteld in de personenbelasting. Deze bijdrage was verschuldigd door de 
werkgever. Indien een eigen bijdrage betaald werd voor het privégebruik ten belope 
van het bedrag van het voordeel van alle aard was er dan ook geen solidariteitsbijdrage 
verschuldigd. 
 
Wat betreft de eindeloze discussies inzake voordelen van alle aard kwam er licht aan 
het einde van de tunnel in 2004 door de ‘circulaire Reynders’ waarbij het voordeel voor 
werknemers (die hun kosten niet bewijzen) voortaan bepaald wordt op 5.000 km dan 
wel 7.500 km in functie van de afstand tussen de woonplaats en de ‘vaste plaats van 
tewerkstelling’. De circulaire inspireerde zich op de regeling zoals die bestaat voor 
ambtenaren die over een dienstwagen kunnen beschikken, eveneens in het kader van 
privéverplaatsingen. Voor de belastingplichtige bood de regeling het voordeel dat een 
einde werd gesteld aan soms ellenlange discussies en dat voor iedereen de lat gelijk 
werd gelegd. Voor de belastingadministratie kwam nu meer tijd vrij om het onderzoek 
toe te spitsen op fiscale fraude van belastingplichtigen. 
 
Sinds 2005 wordt bovenvermelde solidariteitsbijdrage omgevormd tot een bijdrage 
waarbij het bedrag van de heffing wordt vastgesteld in functie van CO2-uitstoot en niet 
langer op het voordeel van alle aard. Ook wanneer een eigen bijdrage betaald wordt, is 
de solidariteitsbijdrage aldus verschuldigd. 
 
Met ingang van 1 april 2007 werd de fiscale aftrekbeperking in de 
vennootschapsbelasting (tot 75%) herzien in functie van de CO2-uitstoot van de 
voertuigen. Gedurende het eerste jaar (tot 31 maart 2008) was deze maatregel slechts 
van toepassing op nieuw aangeschafte voertuigen. Vanaf 1 april 2008 werd de regeling 
uitgebreid naar alle bedrijfswagens. 
 
Op 1 januari 2010 werden de oorspronkelijke CO2-schalen voor de aftrekbeperking in 
de vennootschapsbelasting herzien. Voortaan zijn brandstofkosten ook slechts voor 
75% aftrekbaar. Sedert die datum wordt ook het voordeel van alle aard vastgesteld in 
functie van de CO2-emissie (jaarlijks geïndexeerd), dit als stimulans voor de 
vergroening van de bedrijfswagenparken. Na de (sociale) CO2-solidariteitsbijdrage en 
de aftrek in functie van de CO2-emissie van de bedrijfswagen in de 
vennootschapsbelasting, is dit het derde domein waar de CO2-emissie een bepalende 
rol speelt in het berekenen van een belasting. 

3.2 Huidig bedrijfswagenregime in een notendop  

3.2.1 Vennootschapsbelasting 
 
Een belangrijk deel van de bedrijfsvoertuigen wordt gebruikt door vennootschappen in 
het kader van hun bedrijfsactiviteiten. De meest courante vennootschapsvormen zijn 
de naamloze vennootschap (n.v.) en de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid (b.v.b.a.).  
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Sinds aanslagjaar 1990 en tot enkele jaren terug was voor kosten met betrekking tot 
personenwagens, evenals de minderwaarden hierop, de aftrek in hoofde van de 
vennootschap beperkt tot 75%. Met de aftrekbaarheid van kosten worden alle kosten 
bedoeld (zoals afschrijvingen, huur of leasingvergoeding, onderhoudskosten en 
herstellingen, terugbetaling aan werknemers van professioneel gebruik van de eigen 
personenwagen, niet-aftrekbare btw, …) met uitzondering van mobilofoon- en 
financieringskosten. Deze aftrekbeperking gold zowel voor personenwagens, 
minibussen als voor wagens voor dubbel gebruik. 
 
Sinds 1 april 2008 (1 april 2007 voor nieuwe wagens aangeschaft na deze datum) is 
deze aftrekbeperking afhankelijk van de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen.  
 
Personenwagens zonder CO2-uitstoot (vb. elektrische wagens) zijn dan weer 
aftrekbaar voor 120%. 
 
Vanaf 1 januari 2010 gelden volgende aftrekbeperkingen. 
 
Figuur 42: Aftrekbeperkingen vanaf 1 januari 2010 
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Brandstofkosten bleven tot einde 2009 volledig aftrekbaar maar met ingang van 
1 januari 2010 werden ook deze kosten aan een aftrekbeperking van 75% 
onderworpen. Enkel de financieringskosten zijn dus nog volledig fiscaal aftrekbaar. 
 
Het voordeel van alle aard zoals dat wordt vastgesteld voor de toepassing van de 
personenbelasting (zie 3.2.2.1) kan in mindering gebracht worden van de 
berekeningsbasis voor de verworpen uitgaven. 
 
Vanaf 1 januari 2012 dient bijkomend 17% van het voordeel van alle aard (zoals 
beschreven in het kaderstuk van 3.2.2.1) in de verworpen uitgaven van de 
vennootschap opgenomen te worden. Het betreft een minimum belastbare basis 
waarvan geen aftrekken (bv. fiscale verliezen) in mindering kunnen gebracht worden. 
 
Bovenstaande regelingen / aftrekbeperkingen gelden niet voor bestel- en lichte 
vrachtwagens.    
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3.2.2 Personenbelasting 
 
3.2.2.1. Werkgever & werknemer 
 
Een werknemer of bedrijfsleider die van zijn werkgever/de vennootschap een 
personenwagen (kosteloos) ter beschikking krijgt en deze tevens voor privédoeleinden 
gebruikt, geniet aldus een voordeel van alle aard welke belastbaar is in de 
personenbelasting als bezoldiging.  
 
De waardering van dergelijk voordeel werd tot 31 december 2011 forfaitair bepaald in 
functie van de afstand van het woon-werkverkeer en de CO2-uitstoot van de wagen.  
 
Indien de afstand tussen de woning en de vaste plaats van tewerkstelling (deze 
verplaatsing wordt fiscaal als privé beschouwd) kleiner of gelijk was aan 25 km werd 
het jaarlijks privégebruik forfaitair bepaald op 5.000 km. Indien de afstand meer dan 25 
km bedroeg, dan werd het forfait bepaald op 7.500 km. Het aldus berekende forfait 
omvatte ook andere privéverplaatsingen dan woon-werkverkeer.  
 
Het voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer werd voor de werknemer 
volgens volgende formule berekend:  
 
5.000 of 7.500 km x CO2-uitstoot x CO2-coëfficiënt 
 
De CO2-uitstoot verschilt van wagen tot wagen en kan teruggevonden worden op de 
boorddocumenten van de wagen. De CO2-coëfficiënt werd jaarlijks bepaald en 
verscheen voor aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) in het Belgisch Staatsblad van 
17 januari 2011. Voor benzinevoertuigen (evenals LPG en aardgas) bedroeg deze 
coëfficiënt € 0,00216 en voor dieselvoertuigen € 0,00237. Voor wagens uitsluitend 
aangedreven met elektriciteit, stemde het voordeel van alle aard overeen met een 
minimumbedrag van € 0,1 per km. Dus voor 5.000 km bedroeg het jaarlijks voordeel  
€ 500 en voor 7.500 km € 750 op jaarbasis. 
 
Vanaf 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard berekend op basis van volgende 
formule: 
Dieselwagens: [cataloguswaarde x (5,5% + (0,1% x (CO2 – 95)))] x 6/7 
Benzinewagens, LPG en aardgas: [cataloguswaarde x (5,5% + (0,1% x (CO2 – 115)))] x 
6/7 
 
Onder cataloguswaarde van het voertuig verstaat men de catalogusprijs van het 
voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk 
betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of 
restorno. 
 
Als het voertuig meer CO2 uitstoot dan de referentie-uitstoot (95 g/km voor diesel en 
115 g/km voor benzine) wordt het basispercentage (5,5%) met 0,1% per extra CO2-
gram vermeerderd, tot maximum 18%. 
Als het voertuig minder uitstoot dan de referentie-uitstoot, wordt het basispercentage 
met 0,1% per extra CO2-gram verminderd, tot minimum 4%. 
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Aangezien een voertuig na verloop van tijd in waarde daalt, houdt men hiermee 
rekening bij de berekening van het voordeel van alle aard door een degressiviteit in te 
voeren op de cataloguswaarde volgens de ouderdom van het voertuig.  
 
Leeftijd voertuig 
sinds 1e inschrijving  

Degressiviteit van 
cataloguswaarde 

Van 0 tot 12 maanden  100 % 
Van 13 tot 24 maanden 94 % 
Van 25 tot 36 maanden 88 % 
Van 37 tot 48 maanden 82 % 
Van 49 tot 60 maanden 76 % 
Vanaf 61 maanden 70 % 

 
Het minimumbedrag van het voordeel bedraagt voor inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 
2013) € 1.200. 
 
 
Het voordeel van alle aard zoals berekend aan de hand van bovenstaande formule is 
het voordeel op jaarbasis, dat wordt toegevoegd aan de belastbare bruto bezoldiging 
van de werknemer of bedrijfsleider. 
 
Indien de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de wagen, 
dan wordt deze bijdrage in mindering gebracht van het bedrag van het voordeel. 
 
Voor een eventueel privégebruik van bestel- en lichte vrachtwagens wordt de 
werkelijke waarde van het voordeel geraamd en bij de gebruiker aan het belastbaar 
inkomen toegevoegd. 
 
Een werknemer die niet over een bedrijfswagen beschikt en die zijn persoonlijke 
wagen gebruikt voor professionele verplaatsingen (klantenbezoek, …) kan aan de 
werkgever vragen om de kosten te vergoeden op reële of forfaitaire basis. In dit 
verband aanvaardt de belastingadministratie een terugbetaling van € 0,3352/km (tarief 
van toepassing sinds 1 juli 2011). Kent men een hogere onkostenvergoeding toe, dan 
moet men deze kunnen verantwoorden om te vermijden dat de belastingadministratie 
het excedent als loon belast. 
De ontvangen vergoeding is niet belastbaar in hoofde van de werknemer. Dit bedrag 
per kilometer ligt min of meer in lijn met de gemiddelde coëfficiënt die vóór 1 januari 
2010 werd gebruikt voor de berekening van een voordeel van alle aard voor het 
privégebruik van een bedrijfswagen. 
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3.2.2.2. Zelfstandigen 
 
Kosten voor bedrijfswagens gemaakt door zelfstandigen (niet bedrijfsleiders) volgen 
een onderscheiden fiscale behandeling. Een zelfstandige die gebruik maakt van een 
personenwagen voor de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheden kan de kosten 
hiervoor aftrekken van zijn/haar beroepsinkomsten (‘winst’) in de mate dat deze 
betrekking hebben op het professioneel gebruik van de bedrijfswagen. Om die reden 
moeten de autokosten omgedeeld worden volgens het aantal beroepsmatige 
kilometers ten opzichte van het totaal aantal gereden kilometers. Bovendien wordt de 
aftrek van de beroepsmatige autokosten in ieder geval beperkt tot 75%. Wat niet 
aftrekbaar is, wordt automatisch aan het belastbare beroepsinkomen toegevoegd. 
 
Een zelfstandige die zijn wagen bijvoorbeeld 60% beroepsmatig gebruikt, kan zijn 
autokosten dus fiscaal aftrekken ten belope van 45%, namelijk 75% van 60%. De 
aftrekbeperking op basis van de CO2-uitstoot zoals bepaald voor vennootschappen 
speelt dus niet voor zelfstandigen en de fiscale aftrekbaarheid van deze beroepskosten 
is algemeen beperkt tot 75%. 

3.2.3 Btw 
 
De btw (op kosten) inzake personenwagens (inbegrepen de btw op brandstof) is 
traditioneel slechts voor de helft aftrekbaar voor btw-doeleinden (veronderstellende dat 
de kosten gedragen worden door een volledige btw belastingplichtige). 
 
Het voordeel van alle aard zoals bepaald in de personenbelasting wordt tevens geacht 
btw te omvatten die aan de Staat overgemaakt moet worden. Het bedrag aan btw 
inbegrepen in het voordeel wordt bepaald door het voordeel te vermenigvuldigen met 
0,078766. Indien een eigen bijdrage betaald wordt voor het privégebruik, wordt deze 
bijdrage tevens geacht btw te omvatten die aan de Staat betaald moet worden en 
wordt bepaald door de bijdrage door 121 te delen en, vervolgens, opnieuw te 
vermenigvuldigen met 21. 
 
Vanaf 2011 is de btw met betrekking tot bedrijfsmiddelen van een onderneming die 
gedeeltelijk voor privédoeleinden of voor andere doeleinden dan de economische 
activiteiten worden gebruikt, slechts aftrekbaar tot beloop van het gebruik voor de 
doeleinden van de economische activiteit. Hoewel de minister van Financiën reeds 
bevestigd heeft dat deze nieuwe regeling ook van toepassing is in geval van 
privégebruik van bedrijfswagens, is de concrete toepassing ervan op het moment van 
het ter perse gaan van deze studie nog niet volledig duidelijk12

  
.  

                                            
 
 
12 Beslissing ET 119.650/2 d.d. 23/12/2011 
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3.2.4 Solidariteitsbijdrage – CO2 
 
Het voordeel van alle aard ten gevolge van het beschikken over een bedrijfswagen die 
ook voor privédoeleinden kan gebruikt worden, is in hoofde van de werknemer 
vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. 
 
De werkgever echter betaalt sinds 2005 een vaste bijdrage per voertuig per maand op 
basis van onderstaande formules, tevens in functie van de CO2-uitstoot: 
 
Indexeringscoëfficiënt voor 2011 = 1,1298 / 2012 = 1,1641 
Benzine: { [(CO2-uitstoot x € 9) – 768] / 12 } x Indexeringscoëfficiënt 
Diesel:  { [(CO2-uitstoot x € 9) – 600] / 12 } x Indexeringscoëfficiënt 
LPG:  { [(CO2-uitstoot x € 9) – 990] / 12 } x Indexeringscoëfficiënt 
Minimum: € 20,83 x Indexeringscoëfficiënt 
 
Voor elektrische wagens geldt het minimumbedrag. 

3.2.5 Andere belastingen  
 
3.2.5.1 Belasting op inverkeerstelling (BIV) 
 
De belasting op de inverkeerstelling of kortweg de BIV, waarvoor de Gewesten 
bevoegd zijn, wordt toegepast naar aanleiding van de inschrijving (of herinschrijving) 
van onder meer een bedrijfswagen in het repertorium van de Directie Inschrijving 
Voertuigen. Voertuigen moeten in principe worden ingeschreven door de eigenaar of 
hoofdgebruiker vanaf het ogenblik dat zij in België in het verkeer worden gesteld. Dit 
geldt dus ook voor tweedehandswagens die op naam van een nieuwe 
eigenaar/hoofdgebruiker worden heringeschreven.  
 
De inschrijving geldt als een onweerlegbaar vermoeden van het gebruik van de 
openbare weg en de belastingplichtige moet dus geen enkele formaliteit vervullen. 
 
Het bedrag van de BIV voor nieuwe (en tweedehands-) voertuigen (personenwagens, 
wagens voor dubbel gebruik en minibussen) is afhankelijk van de fiscale PK of het 
aantal kilowatt (kW) en wordt berekend volgens in de wet vastgelegde 
(basis)tariefschalen. 
 
Vanaf 1 maart 2012 wordt de BIV in het Vlaams gewest gebaseerd op milieu criteria. 
Via een nieuwe berekeningswijze opgenomen in het decreet, hoofdzakelijk op basis 
van de CO2-uitstoot en de Euronorm van het voertuig, wil de Vlaamse overheid aldus 
de keuze voor groene personenwagens stimuleren.  
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De formule voor de berekening van de nieuwe BIV ziet er als volgt uit: 
 BIV = [(CO2 * f + x)6 * 4.500 + c] * LC 
        250 
met: 
f =  brandstofcorrectiefactor; f = 1, behalve voor LPG (=0,88), aardgas (=0,93) en 

bifuel benzine-aardgas (=0,744) 
x =  CO2-correctiefactor (4,5 g/jaar vanaf 2013) 
LC =  leeftijdcorrectie (-10%/jaar, met een minimum van 10% na 10 jaar) 
c =  bedrag ifv Euronorm volgens tabel in appendix 4. 
 
Voorlopig wordt de nieuwe berekeningswijze enkel toegepast op personenwagens van 
natuurlijke personen en rechtspersonen zonder leasingactiviteiten. Op de voertuigen 
die bij de DIV worden ingeschreven op naam van een vennootschap, een autonoom 
overheidsbedrijf of een vzw met leasingactiviteiten, blijft vooralsnog de vroegere BIV-
regeling van toepassing, aangezien wijzigingen op dit gebied de voorafgaandelijke 
instemming van de drie Gewesten vereist. In Brussel en Wallonië werd tot op heden 
geen grondige herziening van de BIV doorgevoerd.  
 
3.2.5.2 Verkeersbelasting 
 
De verkeersbelasting, die eveneens onder de bevoegdheid van de Gewesten valt, is 
een jaarlijkse belasting die net als voor de BIV wordt toegepast naar aanleiding van de 
verplichte inschrijving in de gegevensbank van de DIV voor personen-, bestel- en lichte 
vrachtwagens en bij het effectief gebruik van vrachtwagens op de openbare weg. 
 
Het bedrag van de verkeersbelasting wordt berekend aan de hand van wettelijk 
vastgelegde tariefschalen afhankelijk van het type voertuig (personenauto's, 
vrachtwagens, motorfietsen, tractors, enz.). Deze tarieven worden jaarlijks 
geïndexeerd. 
 
De hoogte van het tarief is afhankelijk van: 
1. het vermogen van de motor in fiscale PK (gebaseerd op cilinderinhoud), voor 

personenauto's, autobussen, enz...; 
2. de cilinderinhoud van de motor, voor motorfietsen; 
3. de maximaal toegelaten massa (MTM), zijnde de som van het gewicht van het 

voertuig in ledige toestand en van het nuttig laadvermogen, voor vrachtwagens. 
 
3.2.5.3 Verzekeringstaks  
 
Op de verzekeringspremie van de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
voor de bestuurder worden bepaalde taksen en bijdragen toegevoegd (9,25% 
verzekeringstaks en 17,85% sociale bijdragen), samen goed voor een percentage van 
27,1%. Aanvullende waarborgen (vb. rechtsbijstand, omnium,…) zijn eveneens 
onderworpen aan verzekeringstaksen.   
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3.2.5.4 Accijnzen 
 
Een belangrijk deel van de brandstofkosten bestaat uit accijnzen. Met regelmaat werd 
de verlaging dan wel de verhoging van de brandstofprijzen door het cliquetsysteem 
(een tijdelijke maatregel) gecorrigeerd waarbij de consequenties van prijsdalingen dan 
wel prijsstijgingen slechts gedeeltelijk werden doorgerekend op het vlak van accijnzen. 
Sinds 1 januari 2012 werd het cliquetsysteem afgeschaft. 
 

3.2.6 Voorbeeld 
 
Een concreet voorbeeld kan wat meer licht werpen op de reële impact van 
bovenstaande regels13

Een werknemer met een jaarlijks beroepsinkomen van € 50.000 beschikt over een 
bedrijfswagen met tankkaart (Volkswagen Golf 1.6 TDI 90 Trendline) die ook voor 
privédoeleinden gebruikt wordt en waarvoor geen eigen bijdrage betaald wordt. De 
werknemer is alleenstaande en heeft geen kinderen ten laste. 

.  

 
De prijs van deze wagen bedraagt € 19.840 (€ 16.397 plus € 3.443 btw) en wordt door 
de werkgever met eigen middelen aangekocht. De wagen beschikt over een 
dieselmotor met een CO2-uitstoot van 118 g/km. Jaarlijks wordt 40.000 km met de 
wagen gereden waarvan 16.000 km woon-werkverkeer uitmaakt, 14.000 km zuiver 
professionele verplaatsingen betreft en 10.000 km privégebruik.  
De belangrijkste fiscale kosten in hoofde van de werkgever en werknemer kunnen als 
volgt samengevat worden. 
  

                                            
 
 
13 Wij baseren ons voor dit voorbeeld en de vergelijking met andere landen (zie 3.3.) op de van kracht 
zijnde wetgeving per 31 juli 2011, tijdstip dat de regelingen in de ons omringende landen bevestigd werd 
door de verschillende KPMG-kantoren. Ter informatie voegen we vanuit Belgisch oogpunt wel de nieuwe 
berekening van de vennootschapsbelasting en personenbelasting toe, maar nemen we deze niet op in de 
vergelijking met de ons omringende landen.  Deze is pas van kracht sinds 1 januari 2012. 
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3.2.6.1 In hoofde van de werkgever 
 
Gezien het een dieselwagen betreft met een CO2-uitstoot van 118 g/km, zijn de 
betreffende kosten voor de vennootschap slechts voor 75% fiscaal aftrekbaar, net als 
de brandstofkosten. Aldus zal 25% van deze kosten onderworpen worden aan de 
vennootschapsbelasting, hetgeen resulteert in een fiscale kost van € 295. 
 
Figuur 43: Kost werkgever vennootschapsbelasting 

Berekening (regeling 2011) 
Bedrag 

kost 
Fiscale 

afschrijving Fiscaal/jaar 

Aankoopprijs excl. btw 16.397 16.397 / 5 3.279 

Brandstofkost excl. btw (3,8 l/100 km -  
€ 0,993223) 

1.510  1.510 

Niet aftrekbare btw aankoopprijs (3.443/2) 1.722 1.722 / 5 344 

Niet aftrekbare btw brandstof (317/2) 159  159 

Verkeersbelasting 248  248 

BIV 123 123/5 25 

Voordeel van alle aard       -2.097 

Totaal autokosten   3.468 

Verworpen uitgaven ( x 25%)   
867 

Vennootschapsbelasting (33,99%)   
295 

 
 
De btw inzake autokosten is slechts ten belope van 50% aftrekbaar. Passen we dit toe 
op de aankoopprijs van de wagen, dan resulteert dit in een btw-kost van € 1.722. 
 
Bij de ingebruikname van het voertuig is eenmalig de BIV verschuldigd ten belope van 
€ 123. De jaarlijkse verkeersbelasting bedraagt € 248,29. 
 
Voor de volledigheid wijzen wij er op dat vanaf 2012, 17% van het voordeel van alle 
aard bijkomend in de vennootschap zal worden belast, wat resulteert in een 
bijkomende vennootschapsbelastingkost van € 77 (= € 19.840 x 7,8% x (6/7) x 17% x 
33,99%). 
 
 
3.2.6.2 In hoofde van de werknemer 
 
Het jaarlijkse belastbaar voordeel in hoofde van de werknemer wordt als volgt bepaald: 
 
Gezien de afstand tussen de woonplaats en vaste plaats van tewerkstelling meer dan 
25 km bedraagt, wordt het privégebruik gewaardeerd op 7.500 km. 
 
Het voordeel van alle aard wordt dan als volgt berekend: 7.500 x 118 g/km x 0,00237 = 
€ 2.097 (indien woon-werkafstand kleiner/gelijk aan 25 km: € 1.398). 
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De jaarlijkse fiscale kost voor de werknemer (aan het marginale tarief in de 
personenbelasting en inbegrepen gemiddelde gemeentebelasting) kan als volgt 
bepaald worden: € 2.097,45 x 54% = € 1.133 (indien woon-werkafstand kleiner/gelijk 
aan 25 km: € 755). 
 
Voor de volledigheid geven wij nog mee dat vanaf 2012 volgens de berekening op 
basis van de nieuwe regels (cataloguswaarde x CO2–coëfficiënt x 6/7) de 
personenbelasting € 716 bedraagt (= € 19.840 x 7,8% x (6/7) x 54%). 
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3.3 Benchmark met onze buurlanden14 15

3.3.1 Duitsland  

 

 
3.3.1.1. In hoofde van de werkgever 

In hoofde van de werkgever zijn alle kosten met betrekking tot bedrijfswagens 
aftrekbaar voor zover ze vallen onder de definitie van beroepskosten naar Duits recht. 
Ze dienen wel afgeschreven te worden op zes jaar (tegenover vijf jaar in België). 

Op het voordeel van alle aard voor het privégebruik door de werknemer is door de 
werkgever btw verschuldigd ten belope van 19%. 
 
3.3.1.2. In hoofde van de werknemer 

Voor Duitse werknemers is het (kosteloos) beschikken over een personenwagen een 
voordeel van alle aard, dat wordt belast volgens het progressief belastingtarief.  

De werknemer kan kiezen uit twee methoden om het voordeel te berekenen. 

1. Op basis van een werkelijke verhouding privé – beroepsmatig gebruik. Om deze 
verhouding te bepalen dient een logboek te worden bijgehouden, of 

2. Op basis van 1% van de cataloguswaarde (opties en btw inclusief) per maand 
waarin de wagen privé wordt gebruikt. Indien de wagen tevens wordt gebruikt voor 
het woon-werkverkeer, dan wordt er jaarlijks 0,36% bijgeteld (0,03% maandelijks) 
per kilometer enkele rit. Woon-werkverkeer wordt in Duitsland maar gedeeltelijk 
(enkele rit) gerekend tot het privégebruik van de wagen. 

Eigen bijdragen van de werknemer zijn aftrekbaar van het belastbare voordeel.  

Nemen we ons voorbeeld dan wordt de fiscale kost van het voordeel als volgt 
berekend volgens de forfaitaire methode (€ 19.840 x 1%) x 12 = € 2.381/jaar. Dit 
voordeel wordt vervolgens verhoogd voor het woon-werkverkeer: 34 km enkele rit:  
€ 19.840 x 34 x 0,03% x 12 = € 2.428 /jaar. 

Het jaarlijks voordeel volgens deze methode bedraagt aldus € 4.809. De belastingkost 
aan het toepasselijk marginaal tarief in de personenbelasting (42%) bedraagt aldus 
€ 2.020.      

                                            
 
 
 
14 Voor de berekening van het voordeel van alle aard baseren we ons op dezelfde aankoopprijs van het 
voertuig € 19.840 (inclusief 21% btw). Het btw-tarief kan (doorgaans licht) verschillen van land tot land, 
wat een zeer beperkte impact kan hebben op de berekening van het voordeel van alle aard. 
15 Vergelijking op basis van de in België en ons omringende landen van kracht zijnde regelingen per 31 juli 
2011. 
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3.3.2 Frankrijk  
 
3.3.2.1. In hoofde van de werkgever 

Voor zover het om beroepskosten gaat, zijn alle kosten met betrekking tot 
personenwagens in principe volledig aftrekbaar voor de werkgever. Wagens die geen 
CO2-uitstoot hebben (elektrische wagens) kunnen volledig afgeschreven worden in het 
eerste jaar. Voor andere wagens is de afschrijvingskost geplafonneerd tot € 18.300 en 
in sommige gevallen tot € 9.000 (indien CO2-uitstoot hoger dan 200 g/km). De 
afschrijvingsperiode bedraagt vijf jaar.  

In ons concreet voorbeeld valt de aankoopprijs van de wagen (excl. btw) onder de 
grens van € 18.300, bijgevolg zijn de afschrijvingen volledig fiscaal aftrekbaar voor de 
werkgever. 

De btw op bedrijfswagens is in Frankrijk niet aftrekbaar of recupereerbaar, dit geldt 
zowel voor de aankoop van de wagens als voor het onderhoud en de herstellingen. De 
niet-aftrekbare btw is wel een (volledig) aftrekbare beroepskost in de 
vennootschapsbelasting.  

De bedrijfswagen is onderworpen aan sociale bijdragen in hoofde van de werkgever. 
 
3.3.2.2 In hoofde van de werknemer 

Voor de werknemer is het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden een 
belastbaar voordeel dat belast wordt aan het progressief tarief. Voor het bepalen van 
het voordeel bestaat ook in Frankrijk de mogelijkheid om een keuze te maken tussen 
de werkelijke kosten of een forfaitaire waardering. 

1. Werkelijke kosten: de afschrijvingen, onderhoud en herstellingen en de 
brandstofkosten worden geprorateerd in verhouding van de privékilometers ten 
opzichte van het totaal aantal kilometers. Hierbij wordt het woon-werkverkeer als 
beroepsmatig aanzien. 

2. Forfait: 9% van de aankoopprijs inclusief btw wanneer de wagen eigendom is van 
de werkgever (6% indien de wagen meer dan 5 jaar oud is). Wanneer de 
brandstofkosten ook worden vergoed, dan wordt dit percentage met 3% verhoogd, 
of men kan ervoor kiezen om de werkelijke brandstofkosten in rekening te 
brengen. 

Bovendien is het voordeel van een bedrijfswagen onderworpen aan sociale 
zekerheidsbijdragen voor de werknemer.  
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Toegepast op ons voorbeeld kan het voordeel als volgt berekend worden volgens de 
forfaitaire methode (die in een lager voordeel resulteert dan deze in functie van 
werkelijk gebruik): 

- Aankoopprijs € 19.840 x 12% = € 2.381 

Aan het toepasselijk marginaal tarief in de personenbelasting (30%) bedraagt de 
belastingkost in hoofde van de werknemer € 714. 

3.3.3 Luxemburg  
 
3.3.3.1. In hoofde van de werkgever 
 
In hoofde van de werkgever zijn alle autokosten in de vennootschapsbelasting 
aftrekbaar. Bedrijfswagens worden afgeschreven over vier jaar (tegenover vijf jaar in 
België) of korter indien een meer intensief gebruik aangetoond kan worden. Voor 
milieuvriendelijke wagens (CO2-uitstoot < 160 g/km) is er een overheidssubsidie 
beschikbaar.  
 
De btw is volledig aftrekbaar voor btw-doeleinden, maar ten belope van het 
privégebruik dient er jaarlijks btw over de kosten gerekend te worden.  
 
3.3.3.2. In hoofde van de werknemer 
 
In hoofde van de werknemers wordt het beschikken over een personenwagen als 
voordeel van alle aard belast tegen het progressief belastingtarief. De werknemer kan 
zijn voordeel belasten op basis van werkelijke kosten of hij kan ervoor kiezen forfaitair 
belast te worden. Onder de forfaitaire methode wordt het voordeel berekend op basis 
van de catalogusprijs van de wagen, btw inbegrepen (1,5% van de catalogusprijs per 
maand).  
 
Als we ons voorbeeld hernemen, kan de fiscale last als volgt bepaald worden: 
 
Voor de werknemer kan het voordeel als volgt bepaald worden onder de forfaitaire 
methode:  

- € 19.840 x 1,5% x 12 = € 3.571 

Aan het toepasselijk tarief in de personenbelasting (42,14%) bedraagt de belastingkost 
dus € 1.505. 

3.3.4 Nederland  
 
3.3.4.1. In hoofde van de werkgever 
 
Ook Nederland kent geen aftrekbeperking in hoofde van de werkgever. 
Bedrijfsvoertuigen worden beschouwd als bedrijfsmiddelen en kosten in dit verband 
zijn bijgevolg volledig aftrekbaar. 
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De btw is volledig aftrekbaar, echter dient er een correctie gemaakt te worden voor 
het privégebruik. Deze correctie is in principe forfaitair vastgesteld en bedraagt 2,7% 
op de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) (vanaf 1 juli 2011).  
 
De werkgever betaalt eveneens een eenmalige belasting van personenwagens en 
motorvoertuigen (BPM) en een jaarlijkse wegenbelasting MRB, die de Nederlandse 
equivalenten zijn van de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting in 
België. Het voordeel is eveneens onderworpen aan de zorgverzekeringswet alsook aan 
de volksverzekeringen. 
 
Voor de werkgever zijn alle kosten aftrekbaar, met uitzondering van bovenvermelde 
btw-correctie ten belope van 2,7% op de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) van 
€ 25.186, wat neerkomt op € 680. 
 
3.3.4.2. In hoofde van de werknemer 
 
De werknemer die een bedrijfsvoertuig ter beschikking krijgt en dit ook voor 
privédoeleinden kan gebruiken, zal belast worden op een voordeel van alle aard. Het 
voordeel wordt berekend aan de hand van een percentage toegepast op de 
cataloguswaarde (inclusief btw en BPM) van de auto, dat wordt belast op basis van het 
progressief tarief van de personenbelasting. Het voordeel is afhankelijk van de CO2-
uitstoot alsook van het brandstoftype.  
 
Figuur 44: Tarief personenbelasting 

CO2-uitstoot per km Type brandstof Percentage 

0 Elektrische wagen 0% 

95 gram of minder  Diesel 14% 

95-116 gram  Diesel 20% 

110 gram of minder Benzine  14% 

110-140 gram Benzine 20% 

Overige wagens   25% 
 
 
Als de werknemer kan aantonen dat zijn privégebruik lager ligt dan 500 km per jaar, 
dan zal hij niet belast worden. Woon-werkverkeer wordt bovendien als een 
beroepsmatige verplaatsing aangemerkt die geen aanleiding geeft tot een voordeel.  
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Voor de werknemer wordt het voordeel bepaald op 25% van de catalogusprijs 
(inclusief btw en BPM) (10.000 km privégebruik, diesel met CO2-uitstoot boven 116 
g/km) wat neerkomt op € 6.297. Dit voordeel is belastbaar aan het marginaal tarief 
(42% - 52%) waardoor de belastingkost € 2.704 jaar zal bedragen. 
 

3.3.5 Verenigd Koninkrijk  
 
3.3.5.1. In hoofde van de werkgever 

Het Verenigd Koninkrijk spreidt de fiscale aftrekbaarheid van kosten voor 
bedrijfswagens in de tijd afhankelijk van de CO2-uitstoot (onafhankelijk van de 
boekhoudkundige afschrijvingen). Zo zijn de aanschaffingskosten van wagens met een 
CO2-uitstoot lager dan 110 g/km volledig fiscaal aftrekbaar in het jaar van aankoop, 
terwijl deze aftrek in de tijd (in functie van de CO2-uitstoot) gespreid wordt bij wagens 
met een hogere CO2-uitstoot. Dit geldt enkel voor wagens die zijn aangekocht.  

Voor geleasede wagens is de volledige leaseprijs aftrekbaar voor wagens met een 
uitstoot van minder dan 160 g/km. Zodra deze drempel wordt overschreden, is de 
leaseprijs fiscaal aftrekbaar voor 85%. 
 
3.3.5.2. In hoofde van de werknemer 

Voor de werknemer maakt het beschikken over een bedrijfswagen een voordeel van 
alle aard uit dat belast wordt aan het marginaal tarief in de personenbelasting. Het 
voordeel wordt berekend als een percentage op de cataloguswaarde (inclusief btw) 
van de wagen afhankelijk van de CO2-uitstoot. Indien een tankkaart ter beschikking 
wordt gesteld, wordt de berekeningsbasis van het voordeel verhoogd met een vast 
bedrag van GBP 18.800 (ca. € 21.300). 
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Figuur 45: Basis voor taxatie voordeel 

Percentage of list 
price to be taxed 

CO2 bands (g/km) 
– 2011 / 2012 tax 

year 

5 1 – 75 g/km 

10 76 – 120 g/km 

15 121 – 129 g/km 

16 130 – 134 g/km 

17 135 – 139 g/km 

18 140 – 144 g/km 

19 145 – 149 g/km 

20 150 – 154 g/km 

21 155 – 159 g/km 

22 160 – 164 g/km 

23 165 – 169 g/km 

24 170 – 174 g/km 

25 175 – 179 g/km 

26 180 – 184 g/km 

27 185 – 189 g/km 

28 190 – 194 g/km 

29 195 – 199 g/km 

30 200 – 204 g/km 

31 205 – 209 g/km 

32 210 - 214g/km 

33 215 - 219g/km 

34 220 - 224 g/km 

35 225 and over 

 
Voor dieselwagens wordt het percentage verhoogd met drie procentpunten. 
 
Nemen we opnieuw hetzelfde voorbeeld, dan kan de fiscale kost als volgt bepaald 
worden: 

Voor de werknemer wordt het voordeel van alle aard als volgt bepaald: (€ 19.840 + 
€ 21.300) x 13 % (CO2-uitstoot 118 g/km) = € 5.348. 
 
Dit voordeel is belastbaar aan het marginale tarief (40%) waardoor de belastingkost 
€ 2.139 per jaar is. Er zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd door de 
werknemer. 
  

http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=1-75�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=76-120�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=121-129�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=130-134�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=135-139�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=140-144�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=145-149�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=150-154�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=155-159�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=160-164�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=165-169�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=170-174�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=175-179�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=180-184�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=185-189�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=190-194�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=195-199�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=200-204�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=205-209�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=210-214�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=215-219�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=220-224�
http://carfueldata.direct.gov.uk/search-company-car-tax.aspx?step=2&co2=225-225�
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3.3.6 Overzichtstabel  
 
Zoals uit onderstaande overzichtstabel op basis van het uitgewerkte voorbeeld blijkt, is 
het bedrag van het voordeel van alle aard het laagst in België, kort gevolgd door 
Frankrijk en, op enige afstand, Luxemburg. In Nederland is het bedrag van het voordeel 
van alle aard aanzienlijk hoger dan in België (drie keer), alsook in Duitsland en het VK 
(circa 2,5 keer). Wanneer we evenwel de sociale zekerheidsbijdragen en de 
personenbelasting voor de werknemers mee in rekening brengen, verkleint het 
verschil tussen België en onze buurlanden (aanzienlijk). Het verschil met Nederland 
bijvoorbeeld bedraagt dan nog maar iets meer dan de helft, terwijl voor Frankrijk de 
(para)fiscale kost voor de werknemers net boven België uitstijgt. 
 
Figuur 46: Lasten in hoofde van de werknemer  

Werknemer België Duitsland Frankrijk Luxemburg Nederland 
Verenigd  
Koninkrijk 

Bedrag VAA 2.097 4.809 2.381 3.571 6.297 5.348 

Sociale Zekerheid 
WN 0 0                     513 445 0 0 

Personenbelasting  
(marginaal tarief) 

1.133 2.020 714 1.505 2.704 2.139 

Totaal 1.133 2.020                  1.227 1.950 2.704 2.139 

 

Kijken we naar de lasten in hoofde van de werkgever, dan krijgen we een totaal 
verschillend beeld en blijken België en Nederland tot de duurste landen te behoren. 
Voor de volledigheid dient hierbij gewezen te worden op de specifieke kenmerken van 
ieder land. Vanuit Belgisch oogpunt is 50% van de btw op autokosten niet aftrekbaar, 
wat bijvoorbeeld leidt tot een hoge btw-kost van € 1.722 bij aankoop van het voertuig 
(in Frankrijk is de btw 100% niet aftrekbaar). Voor de landen waar zich een eenmalige 
btw-kost voordoet (België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk), hebben we deze 
gespreid over de loopduur van de wagen: 5 jaar.  

De 50%-aftrekbeperking wordt in België wel op alle autokosten toegepast (onderhoud 
en herstelling, banden, brandstof, …), het zou ons te ver leiden om de jaarlijkse impact 
hiervan te berekenen. In een aantal van de ons omringende landen wordt de btw-
correctie op een totaal andere basis en wijze berekend: op basis van het bedrag 
voordeel van alle aard of de catalogusprijs van het voertuig, zonder dat btw op andere 
autokosten moet berekend worden.  
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Figuur 47: Lasten in hoofde van de werkgever 

Werkgever België Duitsland Frankrijk Luxemburg Nederland 
Verenigd  
Koninkrijk 

Vennootschapsbelasting 295 0 103 0 0 0 

Niet aftrekbare btw 344 768 643 400 680 655 

Sociale zekerheid WG 522  0  1.032 462 0 0 

Andere Taksen16 1.480   720  560 390 2.370 590 

Totaal  2.641 1.488 2.338 1.252 3.050 1.245 

 

Wanneer we de (para)fiscale fiscale kosten in hoofde van de werknemer en de 
werkgever samenvoegen, dan bekomen we het overzicht van de totale (para)fiscale 
kosten in onderstaande figuur.  
 
Figuur 48: Totale (para)fiscale lasten (werkgever en werknemer) 

Totale kost werknemer 
en werkgever België Duitsland Frankrijk Luxemburg Nederland 

Verenigd 

Koninkrijk 

Totale (para)fiscale 
kost 

3.774 3.508 3.565 3.202 5.754 3.384 

 

Op basis van dit voorbeeld (dat louter dient als indicatie) blijkt de totale (para)fiscale 
kost van een bedrijfswagen in België na Nederland het hoogst. 

Vanzelfsprekend is één en ander afhankelijk van het type en de kostprijs van het 
voertuig. Een voor de hand liggende ‘voorzichtige’ conclusie lijkt ons dat verder moet 
gekeken worden dan het bedrag van het voordeel van alle aard, indien we de 
Belgische fiscale kosten verbonden aan bedrijfswagens willen vergelijken met de ons 
omringende landen.  
 

Aangezien men bij de bepaling van het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen 
sinds 2012 ook rekening moet houden met zijn cataloguswaarde – die relatief zwaar 
doorweegt ten opzichte van de CO2-uitstoot –, zullen kleinere, goedkopere 
bedrijfswagens in ons land doorgaans een lager voordeel van alle aard aangerekend 
krijgen dan in het vorige systeem; grotere en duurdere bedrijfswagens een stuk meer. 
Zo daalt in ons voorbeeld het voordeel van alle aard van de Golf van € 2.097 tot  
€ 1.326. 
  

                                            
 
 
16 Bron: DIW, 1999; overzichtstabel ‘andere taksen’ voor Golf 2.0 TDI diesel (o.b.v. 15.000 km/jaar en 
verbruik van 4,5 l/100 km) omvat de belasting met betrekking tot de inschrijving van voertuigen (zoals BIV 
en verkeersbelasting), belasting op BA-verzekering en ‘energy taxes’ op brandstof. 
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3.4 Vergelijking loonfiscaliteit met de ons omringende landen 
Globale gegevens omtrent de (para)fiscale inkomsten en uitgaven inzake 
bedrijfswagens in België zijn als dusdanig moeilijk vindbaar, om niet te zeggen 
onbeschikbaar. Het past evenwel in dit verband alles in de juiste context te situeren, 
rekening houdende met de algemene (para)fiscale druk in België op beroepsinkomsten 
voor werknemers en werkgevers. 

3.4.1 In hoofde van werknemers  
 
Sinds jaren bevestigen talrijke studies dat België inzake totale fiscale druk op 
beroepsinkomsten hoog noteert in wereldwijde ranglijsten. In dit verband zijn de 
studies, die een vergelijkende rangorde opstellen van de dag in het jaar vanaf wanneer 
een gemiddelde werknemer zijn belastingen en sociale zekerheidsbijdragen voor dat 
jaar betaald heeft (“tax freedom day”), toonaangevend en valt deze voor de doorsnee 
Belgische werknemer pas in de tweede helft van het jaar. Volgens een recente studie 
van het Institut Economique Molinaire bijvoorbeeld valt deze in België op 4 augustus 
2011, waarmee België hekkensluiter is van alle EU-Lidstaten.  
 
Op basis van een internationale KPMG-studie van 2010 blijkt dat België met een 
marginaal tarief in de personenbelasting van 50% (exclusief gemeentelijke 
opcentiemen) enkel Nederland (52%), Denemarken (55,4%) en Zweden (56%) moet 
laten voorbijgaan op een totaal van 86 landen. Het totaal gemiddeld marginaal 
belastingtarief van deze 86 landen bedraagt 29,4%. Een hoog marginaal belastingtarief 
is uiteraard maar één van de elementen die de fiscale druk op beroepsinkomsten 
bepalen.  
 
Belangrijk in dit verband is te weten vanaf welk inkomstenniveau dit marginaal 
(hoogste) tarief toegepast wordt. Met een 50%-tarief dat voor 2010 al van toepassing 
is vanaf een jaarlijks belastbaar inkomen van € 34.330, zal het niet verbazen dat de 
effectieve fiscale druk op beroepsinkomsten in België tot de hoogste in de 
wereld behoort. Ter vergelijking voor 2010: in Nederland is het marginaal (hoogste) 
tarief pas van toepassing vanaf een belastbaar inkomen van € 54.776, in Denemarken 
vanaf (afgerond) € 56.880 en in Zweden vanaf (afgerond) € 58.367.  
 
Als men bij het hoge Belgische tarief van de personenbelasting en de relatief lage 
belastingschaal vanaf wanneer het marginale tarief wordt toegepast, tevens de 
parafiscale verplichtingen (zijnde de sociale zekerheidsbijdragen) in rekening 
brengt, wordt het plaatje voor de werknemer nog somberder. Met een 
werknemersbijdrage van 13,07% en een werkgeversbijdrage van 34 à 35% (die zonder 
begrenzing/”plafond” wordt toegepast) moet België enkel Frankrijk laten voorgaan, 
waar de bijdragen voor sociale zekerheid doorgaans 18 à 22% bedragen voor de 
werknemer en 40 à 45% voor de werkgever (eveneens zonder beperking).  
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België kent, in tegenstelling tot vele andere landen, geen begrenzing van het bedrag 
aan sociale zekerheidsbijdragen, waardoor de parafiscale druk voor (hoger dan) 
gemiddelde beroepsinkomens in België aanzienlijk oploopt. In Nederland bijvoorbeeld 
wordt de werknemersbijdrage inzake sociale zekerheid begrensd tot € 8.276 en voor 
de werkgever tot € 7.669,24. Ook in Duitsland (respectievelijk € 11.597 en € 11.192) 
en Luxemburg (respectievelijk € 11.194 en € 12.666) zijn maximale sociale 
zekerheidsbijdragen van toepassing. In het Verenigd Koninkrijk wordt het percentage 
van de sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers en werkgevers dan weer 
gereduceerd tot 1% vanaf een inkomen van GBP 43.888. 
 

3.4.2 In hoofde van werkgevers 
 
Voor de werkgevers houdt de mogelijkheid om de werknemers deels met een 
bedrijfswagen – die ook voor woon-werk- en privédoeleinden mag gebruikt worden - te 
vergoeden een besparing inzake sociale zekerheidslasten in, als men de vergelijking 
zou maken met een salarisverhoging die de werknemers in staat moet stellen een 
gelijkaardige wagen te gebruiken. Wel blijkt uit de Indigov-enquête dat bedrijfswagens 
een belangrijk aantal professionele kilometers afleggen, wat het in aanmerking nemen 
van de vervangingswaarde als privégebruikswaarde niet zonder meer rechtvaardigt.  
 
Het loonaspect vervat in bedrijfswagens wordt forfaitair gewaardeerd en niet 
onderworpen aan de algemene patronale RSZ-bijdragen (aan 34 à 35%). In de plaats 
betaalt de werkgever een vaste bijdrage per voertuig per maand in functie van de CO2-
uitstoot van de bedrijfswagens.  
 
In deze context dient evenwel opgemerkt te worden dat een Belgische werkgever in 
vergelijking met onze buurlanden, uitgezonderd Frankrijk, verhoudingsgewijs meer 
sociale zekerheidsbijdragen betaalt op de loonmassa gezien het hoge percentage van 
de patronale bijdrage en de afwezigheid van een plafond op deze bijdragen. In dit 
verband kan verwezen worden naar de opmerking hierboven betreffende de 
werknemersbijdragen inzake sociale zekerheid. 
 
Het opnemen van een bedrijfswagen in het salarispakket maakt het bijgevolg mogelijk 
voor een Belgische werkgever om de reeds hoge loonkost toch enigszins te beperken. 
Een eenvoudig voorbeeld waarbij een (alleenstaande) werknemer met een jaarlijks 
beroepsinkomen van € 50.000 (werkgeverskost van € 66.343 zijnde € 50.000 brutoloon 
plus € 16.343 patronale sociale zekerheidsbijdrage) een salarisverhoging van € 500 per 
maand, dan wel een bedrijfswagen (voor een gelijkaardig maandelijks budget) 
aangeboden wordt, kan dit verduidelijken.  
Kiest de werknemer voor de salarisverhoging, dan stijgt de jaarlijkse salariskost voor 
de werkgever van € 66.343 naar € 75.578 (toename van € 9.235).  
Kiest de werknemer daarentegen voor de bedrijfswagen, dan stijgt de jaarlijkse kost 
voor de werkgever van € 66.343 tot € 73.374 (toename van € 7.031 volgens de 
regeling uit 2011 – inbegrepen raming niet fiscaal aftrekbare autokosten). De 
toekenning van bijkomend brutoloon kost de werkgever in dit voorbeeld dus € 2.204 
meer op jaarbasis in vergelijking met de meerkost van een bedrijfswagen. 
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3.4.3 In hoofde van de overheid 
 
Concrete gegevens met betrekking tot de totale jaarlijkse (para)fiscale inkomsten van 
de overheid die, rechtstreeks of onrechtstreeks, hun oorsprong vinden in 
bedrijfswagens zijn niet als dusdanig (publiek) beschikbaar. 
 
Ook hier evenwel is het nuttig om enkele kanttekeningen te plaatsen om de ruimere 
context te schetsen. 
 
Uit een studie van PricewaterhouseCoopers in samenwerking met het Verbond van 
Belgische Ondernemingen (“Total Tax Contribution – 2009 update” – online 
beschikbaar) blijkt bijvoorbeeld dat de patronale sociale zekerheidsbijdragen voor 
Belgische werkgevers de meest significante (para)fiscale kost vertegenwoordigen en 
oplopen tot 51,13% van het totaal van de door de onderneming aan de overheid 
betaalde belastingen (in ruime zin). Dit bevestigt duidelijk dat, zelfs met een van het 
algemeen systeem afwijkende bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op het voordeel 
van alle aard betreffende bedrijfswagens, de totale bijdrage (of kost) van werkgevers in 
ieder geval erg hoog is. Dit verklaart mede de reeds hoge arbeidskost in België in 
vergelijking met de meeste van onze buurlanden. 
 
Dezelfde studie geeft tevens de verhouding aan van door ondernemingen gedragen en 
geïnde belastingen die aan de overheid betaald worden op de totale 
overheidsinkomsten en die in België 10,22% bedraagt. Ter vergelijking: in Nederland 
bedraagt deze verhouding 9%, in het Verenigd Koninkrijk 11% en in de Verenigde 
Staten 3%.  

3.4.4 Benchmark met onze buurlanden  
 
In 3.3. hebben we de vergelijking gemaakt van het bedrijfswagenregime in ons land 
met dat van de omringende landen. Hierna doen we dit opnieuw, maar dan op basis 
van de loonwig: dat is het verschil tussen wat een werknemer kost in hoofde van de 
werkgever en wat de werknemer netto overhoudt. De ‘relatieve loonwig’ is de 
verhouding van de loonwig ten opzichte van de totale loonkost in hoofde van de 
werkgever.  
 
In onderstaande tabellen wordt het loonpakket van een Belgische werknemer die over 
een bedrijfswagen met toegestaan privégebruik beschikt, vergeleken met onze 
buurlanden, waarbij per land de (relatieve) loonwig wordt berekend. 
 
Op basis van een bruto jaarsalaris van € 35.000 met bedrijfswagen, blijkt dan dat de 
Belgische werknemer ongeveer € 20.330 overhoudt17

                                            
 
 
17 Betreft: alleenstaande werknemer zonder personen ten laste 

, dat is op Duitsland na het 
laagste nettoloon. Daar tegenover staat dat de totale loonkost voor de Belgische 
werkgever, op Frankrijk na, het hoogste is. De relatieve loonwig is het grootst in 
België.     
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Figuur 49: Bruto jaarsalaris van € 35.000 en bedrijfswagen type Golf 

Werknemer met 
bedrijfswagen type 
VW Golf en bruto 

jaarloon van € 35.000 België Duitsland Frankrijk Luxemburg Nederland 
Verenigd 
Koninkrijk 

Jaarlijkse loonkost 
werkgever in € 46.440 42.951 52.886 39.987 41.900 39.405 

Netto jaarloon 
werknemer in € 20.330 19.568 23.370 26.317 20.360 25.484 

Loonwig in € 26.110 23.383 29.516 13.670 21.540 13.921 

Loonwig in % 56,22% 54,44% 55,81% 34,18% 51,40% 35,33% 

 
Tevens werd een inschatting gemaakt van de parafiscale kosten voor twee andere 
niveaus van beroepinkomen (€ 50.000 en € 75.000, steeds met hetzelfde voertuig). 
 
Van een bruto salaris (inbegrepen vakantiegeld en eindejaarspremie) van € 50.000 en 
het ter beschikking hebben van een bedrijfswagen, houdt de Belgische werknemer in 
ons voorbeeld slechts € 26.688 netto over, het laagste van al onze buurlanden; een 
werknemer uit Luxemburg en het VK houdt netto meer dan € 34.000 over. 
Daarenboven kent België met bijna 60% de hoogste relatieve loonwig. In absolute 
loonwigtermen moet België enkel Frankrijk laten voorgaan.  
 

Figuur 50: Bruto salaris van € 50.000 en bedrijfswagen type Golf 

Werknemer met 
bedrijfswagen type 
VW Golf en bruto 

jaarloon van € 50.000 België Duitsland Frankrijk Luxemburg Nederland 
Verenigd 
Koninkrijk 

Jaarlijkse loonkost 
werkgever in €  66.343 60.073 74.391 56.927 57.872 56.475 

Netto jaarloon 
werknemer in € 26.688 27.073 31.866 34.355 28.741 34.566 

Loonwig in € 39.655 33.000 42.525 22.572 29.131 21.909 

Loonwig in % 59,77% 54,93% 57,16% 39,65% 50,33% 38,79% 
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Figuur 51: Bruto salaris van € 75.000 en bedrijfswagen type Golf 

Werknemer met 
bedrijfswagen type 
VW Golf en bruto 

jaarloon van € 75.000 België Duitsland Frankrijk Luxemburg Nederland 
Verenigd 
Koninkrijk 

Jaarlijkse loonkost 
werkgever in € 99.515 86.355 110.232 85.159 82.872 84.925 

Netto jaarloon 
werknemer in € 36.696 40.002 45.989 47.017 40.741 49.065 

Loonwig in € 62.819 46.353 64.243 38.142 42.131 35.860 

Loonwig in % 63,13% 53,67% 58,28% 44,79% 50,83% 42,22% 

 
Aangezien de brutolonen in België reeds vanaf € 34.330 (aanslagjaar 2011) – een veel 
lagere grens dan in onze buurlanden – aan het hoogste belastingtarief worden 
onderworpen, loopt de loonwig bij lonen boven € 34.330 verder uit ten opzichte van de 
buurlanden, zeker als we daarbij de sociale zekerheidsbijdragen in rekening brengen 
die in de ons omringende landen ofwel geplafonneerd zijn tot een bepaald bedrag 
wanneer het loon boven een bepaalde grens uitstijgt, ofwel onderworpen zijn aan een 
lager percentage.  
 
Zelfs indien we in de salariscategorie van € 75.000 de Volkswagen Golf als 
bedrijfswagen zouden vervangen door een duurder type wagen (bijvoorbeeld een 
Mercedes E 200 CDI), dan blijft de relatieve loonwig in België de grootste van alle 
buurlanden; de absolute loonwig is enkel in Frankrijk nog groter. Daarenboven behoudt 
de Belgische werknemer in vergelijking met de buurlanden het laagste nettosalaris 
over (€ 36.542 tegenover € 45.016 in Frankrijk en € 47.379 in het VK). 
 
Figuur 52: Bruto salaris van € 75.000 – Mercedes E 200 CDI 

Werknemer met 
bedrijfswagen type 

Mercedes E en bruto 
jaarloon van € 75.000 België Duitsland Frankrijk Luxemburg Nederland 

Verenigd 
Koninkrijk 

Jaarlijkse loonkost 
werkgever in € 99.515 86.355 111.202 85.593 82.872 85.507 

Netto jaarloon 
werknemer in € 36.543 38.218 45.016 45.356 38.671 47.379 

Loonwig in € 62.973 48.136 66.186 40.237 44.202 38.129 

Loonwig in % 63,27% 55,74% 54,52% 47,01% 53,33% 44,59% 

 

  



77 
 

 

3.5 Wat als bepaalde fiscale bedrijfswagenregimes worden 
aangepast? 
In dit onderdeel van de studie kijken we verder naar de mogelijke impact van een 
aanpassing van het bedrijfswagenregime door een substantiële verhoging van het 
voordeel van alle aard.  
 
Impact voor werknemers 
 
Het hoeft geen betoog dat de eerste slachtoffers van een verhoging van het voordeel 
voor het privaat gebruik van een bedrijfswagen de werknemers zijn, waarbij niet uit het 
oog mag verloren worden dat de bedrijfswagen in de meerderheid van de gevallen 
noodzakelijk is voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid en een belangrijk 
aantal professionele kilometers aflegt (denken we bijvoorbeeld aan handels-
vertegenwoordigers, werknemers die bij klanten werkzaamheden uitvoeren, …). 
 
Werknemers ontvangen minder nettoloon ofwel door de hogere bedrijfsvoorheffing 
(die ingehouden wordt op het verhoogde voordeel), ofwel doordat zij een hogere eigen 
bijdrage aan de werkgever moeten betalen (of een combinatie van beiden). Met 
andere woorden, de belastingdruk op beroepsinkomen neemt aanzienlijk toe, dit terwijl 
loonbelasting inbegrepen, Belgische werknemers in vergelijking met onze buurlanden 
reeds een zeer hoge belastingdruk kennen. 
 
Impact voor werkgevers 
 
Werkgevers komen onder druk te staan om het lagere nettoloon dat de werknemer 
overhoudt, te compenseren. Gelet op de al aanzienlijke (para)fiscale loonkost voor de 
werkgever in vergelijking met onze buurlanden, lijkt ons een substantiële verhoging 
van het voordeel van alle aard problematisch, mede vanuit het oogpunt van de 
competitiviteit van de Belgische economie. 
 
Voor specifieke profielen en sectoren is het mogelijk dat werkgevers zich verplicht zien 
een belangrijke compensatie door te voeren teneinde hun gekwalificeerde 
werknemers niet te verliezen. In dergelijke hypothese mag men verwachten dat de 
werkgever zal trachten deze meerkost elders te recupereren, hetzij door met minder 
werknemers dezelfde productie te realiseren, hetzij door de prijs van hun producten of 
diensten te verhogen. 
 
De bedrijfswagen is niet alleen vaak een werkinstrument, maar ook een belangrijke 
verloningscomponent voor het aantrekken van personeel in flexibele en 
knelpuntberoepen, en tevens een belangrijk instrument inzake retentie van bestaand 
personeel. In de Indigov-enquête werd dit punt bevraagd aan 1.000 
bedrijfswagengebruikers. 
 
Daaruit blijkt dat wanneer de werkgever zou beslissen geen bedrijfsvoertuig meer aan 
te bieden aan de ondervraagden (er van uitgaande dat dit al verenigbaar zou zijn met 
de jobvereisten en arbeidsvoorwaarden), dit een aanzienlijke invloed heeft op de 
retentie van personeel: een aanzienlijk deel van de bedrijfsvoertuigenbestuurders zou 
werk zoeken waarbij wel een bedrijfsvoertuig in het pakket zit of werk zoeken dichter 
bij huis.  
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In totaliteit verklaart niet minder dan 31,4% te zullen veranderen van werkgever. 

Andere topantwoorden zijn het kopen van een eigen voertuig en het gebruiken van het 
voertuig van het huishouden. Deze antwoorden staan in contrast met het opzoeken 
van andere verplaatsingsmodi (openbaar vervoer: 13% / fiets: 8%). De 
topantwoorden/-alternatieven bestaan dus nog steeds uit een ‘auto-oplossing’. 
 
Het belangrijkste alternatief voor het bedrijfsvoertuig is het gebruik van het 
privévoertuig, wat resulteert in kilometerdeclaratie bij gebruik voor professionele 
doeleinden. Dit alternatief vergt dan weer administratieve opvolging van de kant van 
de werknemer en de werkgever (bv. controle declaraties,…). Aangezien 
privévoertuigen gemiddeld ouder zijn dan bedrijfsvoertuigen, kan dit eveneens een 
negatieve invloed hebben op de milieukenmerken van het gebruikte voertuig. 
 
Figuur 53: Wat zou u doen mocht uw werkgever u geen bedrijfsvoertuig meer aanbieden? 
(N=1.000) 

 
Bron: Indigov-enquête18

Impact op de competitiviteit van onze economie 

 

 
Een sterk verloop van personeel en/of een hogere loonkost kan problematisch zijn voor 
individuele ondernemingen en sectoren. Hogere loonkosten hebben evenwel ook een 
impact die individuele ondernemingen overstijgt.   
 
Een verhoging van loonkosten leidt immers tot hogere productiekosten die op hun 
beurt kunnen leiden tot een verhoogde druk naar efficiëntie (meer produceren met 
minder personeel) en, indien dit niet mogelijk is, op internationaal vlak een 
concurrentienadeel kunnen vormen. Voor goederen en diensten die in België enkel 
lokaal geproduceerd en verkocht worden, zal dit wellicht leiden tot een hogere 
verkoopprijs (met risico op inflatie, etc.). 
  

                                            
 
 
18 Op deze vraag was een combinatie van meerdere antwoorden mogelijk, 31,4% is het ontdubbelde 
percentage van de respondenten die aangeven van werkgever te veranderen. 

25% 
25% 
25% 

14% 
13% 

8% 
4% 

3% 
3% 

2% 
2% 

14% 
8% 

Ik zou werk zoeken waarbij een bedrijfsvoertuig wel in het pakket zit 

Ik zou een wagen of voertuig kopen om te gebruiken voor mijn werk 

Ik zou mijn eigen wagen / wagen van het huishouden moeten gebruiken 

Ik zou werk zoeken dichter bij huis 

Ik zou met het openbaar vervoer naar mijn werk gaan 

Ik zou met de fiets naar mijn werk gaan 

Ik zou een motorfiets of scooter aankopen 

Ik zou carpoolen naar mijn werk 

Ik zou met de motorfiets of scooter naar mijn werk gaan 

Ik zou te voet naar mijn werk gaan 

Ik zou dichter bij mijn werk gaan wonen 

Geen idee 

Andere 
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De uitgevoerde simulaties tonen alvast aan dat in de situatie zoals die in 2011 bestond, 
zowel de Belgische werkgever als de werknemer die over een bedrijfswagen beschikt, 
al een aanzienlijk hogere loonkost droeg, respectievelijk relatief laag netto inkomen 
(hoogste relatieve loonwig) ontving in vergelijking met de ons omringende landen.  
 
Impact op (para)fiscale ontvangsten 
 
De bedrijfswagen is een bron van verschillende (para)fiscale inkomsten. De relatief 
gunstige taxatie van het voordeel van alle aard (tot 2011) wordt in een vergelijking met 
de ons omringende landen vaak benadrukt. Zeker in het licht van een meer 
omvattende vergelijking met onze buurlanden, blijkt integendeel dat Belgische 
werkgevers en werknemers zich desondanks zowel in absolute als in relatieve termen 
vaak in een minder gunstige positie bevinden. 
 
De berekening dat een aanpassing van het bedrijfswagenregime de schatkist 1,2%19

 

 
van het Belgisch Bruto Nationaal Product aan (para)fiscale inkomsten zou opbrengen, 
lijkt ons dan ook een oversimplificatie en al te eenzijdige voorstelling. Als we het BNP 
van 2009 als uitgangspunt nemen, zou dit betekenen dat hierdoor € 4 miljard extra 
fiscale inkomsten behaald zouden kunnen worden. Voor de beoordeling van het 
bedrijfswagensregime wordt met de Belgische context van hoge loonkosten geen 
rekening gehouden.  

Het is bovendien de vraag wie dit gigantisch bedrag van € 4 miljard of ruim  
€ 5.190/wagen/jaar zou moeten betalen aan extra belastingen: werknemers, 
werkgevers of consumenten aan wie de hogere loonkost wordt doorgerekend … ?  
 
Impact op het milieu en de mobiliteit 
 
De vraag stelt zich of een aanpassing van het bedrijfswagenregime, in die zin dat het 
voor werkgevers niet langer interessant is om een bedrijfswagen aan te bieden, een 
positieve impact zou hebben voor het milieu. 
 
In onderstaande grafiek stellen we vast dat in het hypothetisch geval waarbij geen 
enkele werkgever nog een bedrijfsvoertuig aanbiedt, een derde van de 
bedrijfswagenbestuurders overweegt een voertuig te kopen. Dit voertuig zou in 65% 
van de gevallen een gelijkaardig voertuig als het bedrijfsvoertuig zijn, 30% van de 
bedrijfsvoertuigengebruikers zou een kleiner voertuig kopen. Ongeveer 35% zou dit 
voertuig tweedehands kopen. 
 
Nog eens een derde zou het voertuig van het huishouden gebruiken, dit is in de helft 
van de gevallen een kleiner voertuig. 
  

                                            
 
 
19 Copenhagen Economics, “Company Car Taxation – Subsidies, welfare and environment” November 
2009, Taxation working paper 22, 2010 
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Ongeveer 2 op 5 zou werk zoeken dichter bij huis, het openbaar vervoer zou een optie 
zijn voor 16% van de bedrijfsvoertuigenbestuurders. Een mogelijke verklaring voor dit 
relatief lage cijfer kan bestaan in de twijfel bij respondenten omtrent capaciteit en 
beschikbare verbindingen van het openbaar vervoer. 
 
Of een aanpassing van het bedrijfswagenregime effectief een positieve impact zou 
hebben op het milieu is nog maar de vraag, vooral als we rekening houden met het feit 
dat uit de Indigov-enquête blijkt dat beroepsactieven met privévoertuig gemiddeld 
slechts iets minder kilometers afleggen dan beroepsactieven met bedrijfsvoertuig en 
dat privéwagens gemiddeld genomen aan minder goede milieukenmerken voldoen, 
doordat het langer duurt vooraleer deze voertuigen vervangen worden. Uit de Indigov-
enquête blijkt eveneens dat een meerderheid van de werknemers nog steeds een 
“auto-oplossing” kiest wanneer de werkgever niet langer een bedrijfswagen aanbiedt. 
 
Milieu en mobiliteit worden verder behandeld in hoofdstuk 4. 
 
Figuur 54: Wat zou u doen mochten alle werkgevers geen bedrijfsvoertuig meer aanbieden? 
(N=1.000) 

 
Bron: Indigov-enquête20

 

 

  

                                            
 
 
20  Meerdere antwoorden op de bevraging mogelijk. 
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Samenvattend 

•  Wanneer we bij wijze van indicatie op basis van een concreet voorbeeld (VW Golf) 
de fiscale kosten in hoofde van werknemer en werkgever samenvoegen, dan kent 
België, in vergelijking met de ons omringende landen, de tweede hoogste taxatie 
(na Nederland). 
 

• Vergelijken we voor verschillende salarispakketten inclusief bedrijfswagen, de 
totale loonlasten in hoofde van de werkgever met het nettoloon dat de werknemer 
uiteindelijk ontvangt, dan blijkt de loonwig in Belgë (= verschil loonkost werkgever 
en nettoloon werknemer) in absolute cijfers op Frankrijk na het hoogst.  Uitgedrukt 
in een % van de totale loonkosten in hoofde van de werkgever is de loonwig hoger 
in België in vergelijking met alle ons omringende landen.  

 
• Niet zozeer het percentage van het hoogste belastingtarief, maar wel het (lage) 

inkomensbedrag vanaf wanneer dit wordt toegepast, zorgt voor een hoge 
effectieve taxatie op het vlak van de personenbelasting in België. Bovendien zijn 
sociale bijdragen niet geplafonneerd tot een bepaald bedrag. Enkel in Frankrijk 
liggen de sociale bijdragen hoger dan in België. Het hoeft dan ook niet te 
verwonderen dat de effectieve (para)fiscale druk in België tot de hoogste ter 
wereld behoort.  
 

• Een substantiële verhoging van het voordeel van alle aard van de bedrijfswagen 
tast het nettoloon van de getroffen Belgische werknemer verder aan en vergroot 
onze al nadelige loonwig verder t.o.v. de ons omringende landen. Werkgevers 
ondervinden druk om dit te compenseren.  
 

• Op basis van de Indigov-enquête blijkt dat indien geen bedrijfsvoertuig door 
werkgevers wordt aangeboden, men als belangrijkste alternatief nog steeds een 
(andere) auto-oplossing ziet, een privévoertuig dat op basis van de Indigov-enquête 
bijna evenveel kilometers aflegt, maar op basis van de analyses in hoofdstuk 1 
wellicht aan minder goede milieukenmerken voldoet. 
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4. Bedrijfswagengebruik en milieu, 
verkeersveiligheid en mobiliteit 

 
In dit vierde hoofdstuk vormen we ons een beeld van de impact die bedrijfswagens 
ten aanzien van privéwagens hebben op milieu, mobiliteit en verkeersveiligheid. 
Daartoe bespreken we de evolutie van bedrijfswagengebruik sinds 2006. 
 

4.1 Evolutie van bedrijfswagengebruik sinds 2006 

In de volgende onderdelen gaan we na hoe de gemiddelde en de totale uitstoot van 
CO2, stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM) van (bedrijfs)wagens de laatste vijf jaar 
geëvolueerd zijn. We bespreken het aandeel van bedrijfswagens in 
verkeersovertredingen en ongevallen. Op basis van de uitgevoerde Indigov-enquête 
gaan we tot slot de verplaatsingen na die de gemiddelde Belg maakt met zijn 
bedrijfsvoertuig. 

De laatste jaren heeft er een vergroening plaatsgevonden in het wagenpark, zowel bij 
privéwagens als bij bedrijfswagens. Fiscale en andere incentives (of de penalisatie van 
meer vervuilende wagens) spelen hierbij een belangrijke rol. De (fiscale) incentives zijn 
verschillend voor particulieren en bedrijven. Zo werd voor particulieren (tot 2011) onder 
meer voorzien in een korting op factuur van respectievelijk 3% en 15% bij de aankoop 
van een milieuvriendelijk voertuig met een CO2-emissie van respectievelijk 115-105 of 
< 105 g/km. 

We bekijken nu de evolutie van de totale en de gemiddelde uitstoot van CO2, NOx en 
PM21

                                            
 
 
21 De totale jaaruitstoot van CO2, NOx en PM wordt bekomen door de normemissies per km van elke 
wagen te vermenigvuldigen met het gemiddelde jaarkilometrage volgens type eigenaar. 

.    
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Evolutie van CO2-emissies. 
 
De totale CO2-uitstoot door wagens is licht gestegen van 12.771.159 ton in 2006 tot 
12.910.879 ton in 2011 (+1%). Hierbij moet echter rekening gehouden worden met 
een 10% toename van het totale autoverkeer (aantal kilometers) over dezelfde 
periode. In 2011 zijn privéwagens naar schatting verantwoordelijk voor 70% van de 
totale CO2-uitstoot, bedrijfswagens voor 23% en wagens van zelfstandigen voor de 
overige 7%. Dit ligt in lijn met de verhouding tussen de afgelegde kilometers van 
privéwagens, bedrijfswagens en wagens van zelfstandigen op jaarbasis.  
 
Figuur 55: Aandeel van bedrijfs-, privéwagens en wagens van zelfstandigen in de totale CO2-
uitstoot in 2011  
 

Type inschrijver Aandeel in 
wagenpark 

Aandeel in  
gereden km 

Aandeel in 
CO2-uitstoot 

Bedrijfswagens 15% 23% 23% 

waarvan OL-bedrijfswagens 6% 11% 10% 

waarvan niet-OL-bedrijfswagens 9% 12% 13% 

Wagens zelfstandigen 6% 6% 7% 

Privéwagens 79% 70% 70% 

Totaal 100% 100% 100% 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer, verwerking FEBIAC, 2011 

Zoals reeds aangehaald in hoofdstuk 1 is de gemiddelde CO2-uitstoot van het 
personenwagenpark gedaald van 166 g/km in 2006 naar 152 g/km in 2011. In 2006 
was de gemiddelde CO2-uitstoot van privéwagens en bedrijfswagens dezelfde: 165 
g/km. In 2011 bedragen die gemiddelden respectievelijk 151 g/km en 153 g/km. De 
gemiddelde CO2-uitstoot van wagens van zelfstandigen evolueerde van 171 g/km naar 
158 g/km. 

De gemiddelde CO2-uitstoot bij privéwagens (-14 g/km) is iets sneller gedaald dan de 
CO2-emissie van bedrijfswagens (-12 g/km).  

Zowel in 2006 als in 2011 was de gemiddelde CO2-uitstoot het laagste bij de categorie 
OL-bedrijfswagens. Bij de OL-bedrijfswagens doet zich ook de sterkste daling voor: 
van 160 g/km in 2006 naar 141 g/km in 2011 (-19 g/km).  
 
De gunstige evolutie van de CO2-uitstoot is vergelijkbaar voor bedrijven, zelfstandigen 
en particulieren. 
 
De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte wagens (voor alle type inschrijvers) 
ligt nog lager: eind juni 2011 bedroeg die 130 g/km. Privéwagens scoorden met 126 
g/km het best, gevolgd door OL-bedrijfswagens (128 g/km). Nieuwe wagens van 
zelfstandigen en van niet-OL-bedrijven hadden een CO2-uitstoot van 134 respectievelijk 
143 g/km22

                                            
 
 
22 Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer; verwerking FEBIAC 2011 

.    
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De daling van de C02-uitstoot van het ganse autopark resulteert uit de systematische 
vervanging van oudere, meer verbruikende wagens door jongere, zuinigere wagens. 
Een evolutie die zich wellicht in de toekomst verder zet, voor zover het wagenpark 
voldoende vernieuwd wordt. 
 
De CO2-gestuurde overheidsmaatregelen voor zowel privéwagens (federale korting op 
factuur, Waalse ecobonus / -malus inzake BIV) als bedrijfswagens (CO2-bijdrage, aftrek 
bedrijfswagenkosten en voordeel van alle aard) hebben in bovenstaande evolutie 
wellicht een belangrijke rol gespeeld. 
 

Evolutie van NOx-emissies 

De totale jaarlijkse uitstoot van stikstofoxiden of NOx door het autoverkeer daalde 
tussen 2006 en 2011 van 35.235 ton naar 25.226 ton (-28%). In 2011 zijn privéwagens 
verantwoordelijk voor 74% van deze totale NOx-emissie, terwijl bedrijfswagens 19% 
en wagens van zelfstandigen 7% voor hun rekening nemen. 

 
Figuur 56: Evolutie van de gemiddelde NOx-uitstoot per wagen volgens type inschrijver Cat 
 

Type inschrijver 2006 2011 Verschil 
'06/'11 

Bedrijfswagens 0,378 g/km 0,241 g/km -36% 

waarvan OL-bedrijfswagens           0,341 g/km           0,216 g/km -36% 

waarvan niet-OL-bedrijfswagens 0,415 g/km 0,264 g/km -36% 

Wagens zelfstandigen 0,490 g/km 0,326 g/km -34% 

Privéwagens 0,476 g/km 0,313 g/km -34% 

Algemeen gemiddelde 0,457 g/km 0,297 g/km -35% 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2006 – 2011 

De gemiddelde NOx-uitstoot per wagen daalde eveneens tussen 2006 en 2011: van 
0,457 g/km in 2006 tot 0,297 g/km in 2011. In beide jaren was de gemiddelde NOx-
uitstoot lager voor bedrijfswagens dan voor privéwagens en wagens van zelfstandigen. 
Deze uitstoot daalt proportioneel iets sneller bij bedrijfswagens (-36%) dan bij 
privéwagens (-34%). De OL-bedrijfswagens stoten met 0,216 g/km gemiddeld het 
minste NOx uit en dalen samen met de niet-OL-bedrijfswagens het sterkst. 

De NOx-uitstoot is lager en daalt iets sneller bij bedrijfswagens dan bij 
privéwagens. Operationele leasewagens hebben de laagste NOx-emissies. 
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Evolutie van de PM-emissies 

De jaarlijkse totale uitstoot van fijnstof of PM door het autoverkeer daalt van 3.247 ton 
in 2006 naar 2.204 ton in 2011 (-32%). Het aandeel van privéwagens in de totale 
uitstoot bedraagt 75%, dat van bedrijfswagens 17% en dat van wagens van 
zelfstandigen 8%. Operationele leasewagens hebben de laagste PM-uitstoot en hun 
gemiddelde PM-emissie per gereden kilometer daalde het sterkst (-52%).     
 

Figuur 56bis: Evolutie van de gemiddelde PM-uitstoot per wagen naar type inschrijver 

Type inschrijver 2006 2011 Verschil 
'06/'11 

Bedrijfswagens 0,037 g/km 0,020 g/km -45% 

waarvan OL-bedrijfswagens           0,034 g/km           0,016 g/km -52% 

waarvan niet-OL-bedrijfswagens 0,041g/km 0,023 g/km -44% 

Wagens zelfstandigen 0,046 g/km 0,029 g/km -36% 

Privéwagens 0,043 g/km 0,028 g/km -35% 

Algemeen gemiddelde 0,042 g/km 0,026 g/km -38% 

Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer; verwerking FEBIAC, 2006 – 2011 

Ook de PM-uitstoot is lager en daalt veel sneller bij bedrijfswagens dan bij 
privéwagens. Operationele leasewagens hebben de laagste PM-emissies. 

In voorgaande hoofdstukken zagen we dat bedrijfswagens meer voldoen aan de 
recentste euronormen en gemiddeld jonger zijn dan privéwagens. Het hoeft daarom 
niet te verwonderen dat bedrijfswagens per gereden kilometers minder NOx en PM 
uitstoten dan privéwagens. Dit ligt aan het feit dat bedrijfswagens gemiddeld sneller 
vervangen worden dan privéwagens en de keuze van het type wagen meer gestuurd 
wordt bij bedrijven (onder meer in het kader van car policies). Zoals de gemiddelden 
per wagen aantonen, scoren operationele leasewagens het best. Nieuwe voertuigen 
impliceren nieuwe technologie, strengere euro-emissienormen, etc. Met andere 
woorden, de laatste nieuwe technologieën inzake vergroening van het wagenpark 
zullen sneller aanwezig zijn binnen deze groep. 

Samenvattend met betrekking tot emissies kunnen we stellen dat 
bedrijfswagens beter presteren op het vlak van euronormen dan 
privéwagens. Operationele leasewagens scoren op alle vlakken het beste 
wat betreft milieukenmerken. 
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4.2 Verkeersveiligheid 

Er zijn in België weinig representatieve statistieken terug te vinden met betrekking tot 
verkeersovertredingen en ongevallen. We beschikken enerzijds over algemene 
informatie van de Federale Politie en hebben een meer precieze analyse kunnen 
maken op basis van gegevens van RENTA en de Indigov-enquête.  

Verkeersovertredingen 

De gegevens die worden aangeleverd door de Federale Politie (2.229.421 
verkeersovertredingen door alle gemotoriseerde weggebruikers in de eerste helft van 
2010) geven onvoldoende opsplitsing per type gebruiker of type voertuig en bieden 
vanuit dat oogpunt geen toegevoegde vergelijkingswaarde in het kader van deze 
studie.    

Om toch een vergelijking te kunnen maken van het aantal verkeersovertredingen per 
categorie van de beroepsactieve bevolking, baseren we ons op de gegevens 
aangeleverd door RENTA (OL-bedrijfswagens) en de Indigov-enquête. 
Uit de Indigov-enquête blijkt dat, rekening houdend met het aantal kilometers dat de 
respondenten afleggen, bestuurders van bedrijfsvoertuigen (personenwagens en 
bestelwagens) proportioneel minder boetes oplopen per gereden kilometer dan 
beroepsactieven met een privéwagen. De zelfstandigen met bedrijfsvoertuigen lopen 
een hoger aantal parkeer- en verkeersboetes op dan de werknemers.  
 
Figuur 57: Aantal verkeersovertredingen per 10.000 gereden kilometers (N=2.000)23

 

 

Bron: Indigov-enquête 
 
Het grote verschil in bovenstaande grafiek wordt verklaard doordat de ‘veelrijders’   
(personen die zeer veel kilometers afleggen) opmerkelijk minder 
verkeersovertredingen begaan per 10.000 km dan de doorsnee bestuurder. Het 
aandeel ‘veelrijders’ is bij bedrijven en zelfstandigen – denken we daarbij aan bv. 
Handelsvertegenwoordigers – aanzienlijk hoger dan bij privévoertuigen. Beide 
fenomenen zorgen er voor dat het gemiddeld resultaat bij bedrijven en zelfstandigen 
verlaagd wordt.     
                                            
 
 
23 Voor het bekomen van deze resultaten werd per respondent het aantal verkeersboetes gedeeld door 
het aantal gereden kilometer.  
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Uit een ledenrondvraag bij RENTA vernemen we dat op basis van een operationeel 
leasingwagenpark van 204.483 voertuigen 193.678 verkeersboeten ontvangen 
werden, wat neerkomt op 0,30 verkeersovertredingen per 10.000 afgelegde km. 
 
Op basis van de Indigov-enquête blijkt dat er buiten en binnen de bebouwde kom (niet 
op de autosnelweg) geen verschil valt op te merken in de mate waarmee mensen zich 
aan de snelheidslimieten houden tussen de beroepsactieve bevolking met 
bedrijfsvoertuig en de beroepsactieve bevolking met privévoertuig. Op de autosnelweg 
is er wel een verschil op te merken. Binnen de beroepsactieve bevolking met 
bedrijfsvoertuig geeft 39% aan zich op de snelweg bijna altijd aan de snelheidslimieten 
te houden t.o.v. 51% bij de beroepsactieve bevolking met privéwagen. 
 
Figuur 58: Kunt u zich gemakkelijk aan de snelheidslimieten houden, indien u zich verplaatst met 
uw auto? (N=2.000) 

 

Bron: Indigov-enquête 

Wat betreft OL-bedrijfswagens zal in geval van wanbetaling door de bestuurder, de 
werkgever het bedrag van de boete voorschieten. In geval van wanbetaling door de 
werkgever (leasingnemer) zal de operationele leasingmaatschappij de boete 
voorschieten, waardoor de kans op wanbetaling voor de overheid aanzienlijk kleiner is 
voor een OL-bedrijfswagen in vergelijking met een privéwagen. 

Per afgelegde kilometer stellen we minder verkeersovertredingen vast voor 
bedrijfsvoertuigen in vergelijking met privévoertuigen.  
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Ongevallen 
 
Dat weinig betrouwbare statistieken met betrekking tot ongevallen voorhanden zijn, 
kan onder meer verklaard worden door het feit dat er zich vermoedelijk een 
onderrapportering voordoet op het vlak van ongevallen met enkel materiële schade, 
waarbij voor particulieren de verleiding groot kan zijn om deze in der minne te regelen. 
Zodoende wordt een verhoging van de verzekeringspremie (bij ongeval in fout) 
vermeden of wordt de schade niet of soms zelf hersteld.  
 
We beschikken over cijfers inzake OL-bedrijfswagens op basis van een rondvraag door 
RENTA bij haar leden – operationele leasingmaatschappijen – aangezien OL-
bedrijfswagenbestuurders verplicht zijn om de wagen in goede staat op het einde van 
het leasingcontract in te leveren en omdat de (omnium) verzekering doorgaans deel 
uitmaakt van het operationele leasepakket. De bestuurder van de operationele 
leasewagen kan in bepaalde gevallen beslissen om de schade niet te melden en dus 
niet te laten herstellen. In ieder geval is de schade ten laatste bekend bij het einde van 
het contract.  

Operationele leasewagens zijn steeds verzekerd, zodat er wel van uitgegaan kan 
worden dat schadegevallen in hoofde van de tegenpartij correct worden afgehandeld.  
 
Het aantal ongevallen24

 

 (al of niet in fout) werd eveneens bevraagd in de Indigov- 
enquête. Hieruit blijkt dat hoewel bestuurders van bedrijfsvoertuigen vaker betrokken 
zijn bij ongevallen in vergelijking met bestuurders van privéwagens, er zich geen 
wezenlijk verschil voordoet wat betreft het aandeel ongevallen in fout.  

Figuur 59: Percentage ongevallen in fout op totaal aantal ongevallen (N=2.000) 

 
Bron: Indigov-enquête 

  

                                            
 
 
24 Glasbreuk, schade aan banden, vandalisme en diefstalschade niet meegerekend als ongeval. 
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Indien we rekening houden met het aantal gereden kilometers (i.e. aantal ongevallen 
per gereden kilometer al dan niet in fout), dan stellen we op basis van de Indigov-
enquête vast dat bedrijfswagenbestuurders proportioneel minder betrokken zijn bij 
ongevallen. 
 
Figuur 60: Aantal ongevallen per 10.000 gereden kilometers (N=2.000) 

 
Bron: Indigov-enquête 

 
Er is geen significant verschil tussen beroepsactieven met bedrijfsvoertuig en 
beroepsactieven met privévoertuig wat betreft ongevallen in fout. Per 10.000 
gereden kilometers doen zich minder ongevallen in fout voor bij beroepsactieven 
met bedrijfsvoertuig.   
Operationele leasewagens zijn steeds verzekerd, wat een behoorlijke schade-
afhandeling voor de tegenpartij garandeert.  

Veiligheidsuitrusting 

De meeste bedrijfsvoertuigen volgen een strikt onderhoudsschema, zijn vaker 
uitgerust met winterbanden en in bijna de helft van de gevallen behoort ook een 
handsfree carkit tot de uitrusting (zie figuur 39). Dus beschikt de beroepsactieve 
bevolking met een bedrijfsvoertuig over aanzienlijk meer (veiligheids)voorzieningen dan 
de beroepsactieve bevolking met privévoertuig. 

Onderhoud en verzekering 

Wat onderhoud en verzekering betreft, zijn er geen of weinig bruikbare statische 
gegevens die een vergelijking mogelijk maken tussen bedrijfs- en privéwagens. Wat 
operationele leasewagens betreft, kan ervan uitgegaan worden dat dit doorgaans in 
het dienstenpakket is opgenomen, zodat ieder voertuig verzekerd is en de 
leasingnemer of bestuurder er geen (financieel) belang bij heeft om het vastgelegde 
onderhoudsschema niet te respecteren. 

Er kan van uitgegaan worden dat operationele leasewagens steeds verzekerd 
zijn en dat het vastgelegde onderhoudsschema doorgaans gerespecteerd wordt. 
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4.3 Mobiliteit 
Wat betreft het op jaarbasis aantal afgelegde kilometers verwijzen we naar figuur 5. In 
tegenstelling tot beroepsactieven met bedrijfsvoertuig zijn privéwagenbestuurders het 
grootste deel van hun tijd op kantoor aanwezig (72% tov 28%). 44% van de 
beroepsactieven met bedrijfsvoertuig moeten frequent tot constant werkgerelateerde 
verplaatsingen maken in vergelijking met 11% beroepsactieven met privévoertuig. 
 
Figuur 61: Werkgerelateerde verplaatsingen van beroepsactieve bevolking 

 
Bron: Indigov-enquête 
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Beroepsactieven met bedrijfsvoertuig leggen 72% van de kilometers af in het kader 
van de beroepsactiviteit (werkgerelateerde verplaatsingen en woon-werkverkeer), 
tegenover 60% bij beroepsactieven met privévoertuig. We merken evenwel dat de 
zuiver werkgerelateerde verplaatsingen aanzienlijk hoger liggen bij beroepsactieven 
met bedrijfsvoertuigen in vergelijking met beroepsactieven met privévoertuig.  
 

Figuur 62: Gereden kilometers door beroepsactieve bevolking 

 
Bron: Indigov-enquëte 
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Onderstaande figuur verduidelijkt dat voor alle functiecategorieën de meeste 
kilometers afgelegd worden binnen een professioneel kader (i.e. professionele 
verplaatsingen en woon-werkverplaatsingen).  

Figuur 63: Verplaatsingen per functieniveau voor de beroepsactieve bevolking met bedrijfswagen 
(N=1.000) 

 

Bron: Indigov-enquête 
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Uit volgende figuur kunnen we afleiden dat bedrijfswagenbestuurders frequenter 
gedurende de spitsuren rijden dan privéwagenbestuurders. Terwijl 44% van de 
bedrijfswagenbestuurders aangeven vijf dagen op vijf in de ochtendspits te rijden, is 
dit 33% bij de beroepsactieve bevolking met privéwagen. Over het algemeen kunnen 
we stellen dat 60% van de privéwagens minstens één keer in de week tijdens de 
ochtendspits rijdt, voor de bedrijfswagens is dit 78% en voor de beroepsactieve 
bevolking met een bestelwagen van de zaak is dit 74%. 
 
Figuur 64: Verplaatsingen van beroepsactieve bevolking in ochtendspits 

 
Bron: Indigov-enquête 

 

Een analoog verhaal kan opgebouwd worden rond de avondspits. Terwijl 39% van de 
bedrijfswagenbestuurders aangeven vijf dagen op vijf in de avondspits te rijden, is dit 
bij de beroepsactieve bevolking met privéwagen slechts 27%. Over het algemeen 
kunnen we stellen dat 61% van de privéwagens minstens één keer in de week tijdens 
de avondspits rijdt, voor de bedrijfswagens is dit 80% en voor de beroepsactieve 
bevolking met een bestelwagen van de zaak is dit 73%. 
 
Figuur 65: Verplaatsingen van beroepsactieve bevolking in avondspits 

 
Bron: Indigov-enquête 
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Respondenten met privévoertuig zijn het grootste deel van hun werktijd op 
kantoor aanwezig. Wellicht wordt van bedrijfswagengebruikers meer 
verplaatsingen gevraagd (in de loop van de werkdag). Bedrijfswagenbestuurders 
rijden meer tijdens spitsuren dan privéwagengebruikers, doen 
verhoudingsgewijs significant meer professionele verplaatsingen, minder woon-
werkverplaatsingen en opvallend minder privéverplaatsingen dan 
privéwagenbestuurders. Dit wijst erop dat de bedrijfswagen/bestelwagen 
doorgaans effectief gebruikt wordt voor de beroepsactiviteit.  
 

4.4 Initiatieven en trends in (lease)bedrijven 

Corporate Social Responsibility heeft de laatste jaren aan belang gewonnen. Bedrijven 
hebben meer en meer aandacht voor de impact op het milieu, maatschappelijke 
betrokkenheid van personeel en directie, …. Dit vertaalt zich in een aantal evoluties die 
we hieronder verder proberen toe te lichten.  
 
Car policies en bedrijfsvloten 
 
Bedrijfswagens hebben onmiskenbaar een impact op het milieu. In voorgaande 
onderdelen van deze studie werd evenwel aangetoond dat bedrijfswagens, meer in 
het bijzonder operationele leasewagens, gemiddeld genomen minder CO2 uitstoten en 
aan strengere euronormen beantwoorden in vergelijking met privéwagens. Zo voldoet 
99% van de operationele leasewagens minimum aan de euro 4-norm. Deze evolutie is 
voornamelijk te danken aan initiatieven van bedrijven, vlootbeheerders en 
leasemaatschappijen. Hierbij mag de sturende rol van de overheid naar meer 
milieuvriendelijke voertuigen niet onderschat worden. Meer bepaald houdt de 
autofiscaliteit rond bedrijfswagens meer rekening met milieucriteria. Dit leidde onder 
andere tot een vergroening van car policies. Deze evolutie biedt het voordeel dat op 
grote schaal voertuigen met een hogere milieu- en brandstofverbruiksefficiëntie voor 
intensief (professioneel) gebruik worden ingezet. Deze evolutie kan gestaafd worden 
op basis van een aantal voorbeelden en studies. 
 
Volgens het Corporate Vehicle Observatory onderzoek 2011 (CVO) voorziet de helft 
van de bedrijven richtlijnen in hun car policies inzake CO2-uitstoot en nog eens bijna de 
helft richtlijnen inzake euronormen. Als men kijkt naar de bedrijven met meer dan 500 
werknemers, wordt dit de overgrote meerderheid (78% tot 87%).  
Anderzijds worden tools ontwikkeld waarmee de ecologische voetafdruk van elke vloot 
berekend kan worden door onder andere het aantal gereden kilometers, het 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot per bestuurder te berekenen.  
 
Meer en meer personeelsleden krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan 
ecodrivingcursussen. Het rijgedrag van de wagenbestuurders heeft immers ook een 
invloed op de uitstoot van de wagen. 
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Een ander voorbeeld is het Cleaner Car Contracts-programma waarbij 
leasemaatschappijen in samenwerking met milieuorganisaties als doel hebben de 
gemiddelde CO2-uitstoot van personenwagens te drukken in het kader van de 2020-
doelstellingen van de EU. Concreet betekent dit dat zes (operationele) 
leasingmaatschappijen zich engageren om tegen 2012 de gemiddelde CO2-uitstoot van 
hun nieuw aangekochte wagens te reduceren tot 120 g/km of minder. Dat is 3 jaar 
eerder dan wat de Europese wetgever oplegt aan de autoconstructeurs.  
 
Bovenstaande evoluties kunnen inderdaad verklaard worden door het toenemende 
belang van Corporate Social Responsibility, maar er mag ook niet vergeten worden dat 
bedrijven gevoelig zijn voor financiële en fiscale drijfveren. Zo levert Ecodriving nu 
eenmaal een lagere gebruikskost voor de werkgever op. (Para)Fiscale drijfveren (CO2-
bijdragen, aftrekbeperking in de vennootschapsbelasting en bepaling van voordelen 
van alle aard in de personenbelasting; beiden in functie van CO2-uitstoot) hebben de 
afgelopen jaren hun effect niet gemist. 
 
De invoering van de catalogusprijs – naast de CO2-uitstoot – in de berekening van het 
voordeel van alle aard sinds begin 2012, kan een invloed hebben op de mate waarin de 
CO2-uitstoot verder daalt. De catalogusprijs lijkt in veel gevallen een belangrijkere 
impact te hebben op de berekening van het voordeel dan de CO2-uitstoot. De 
toekomst zal uitwijzen hoe werkgevers en/of werknemers zich hierdoor laten leiden bij 
hun keuze.  
 
Los daarvan bieden car policies en leaseformules het voordeel van de schaal waarop zij 
worden doorgevoerd. Via deze instrumenten heeft een beperkt aantal 
beslissingnemers namelijk een grote invloed op de kenmerken van een groot aantal 
voertuigen, dit in tegenstelling tot beslissingen van individuele gebruikers. 
 
Innovatieve leasecontractformules / multimodaliteit 
 
Multimodaliteit betekent dat men verschillende vervoerswijzen combineert om een 
bepaalde bestemming te bereiken. De MORA-nota (MObiliteitsRAad; een adviesraad 
met onder meer werkgevers, werknemers, milieugroeperingen, de Vlaamse overheid, 
…) verwijst hiernaar. Je gaat bijvoorbeeld met de auto naar het station, neemt van 
daaruit de trein en legt het laatste stukje naar je (professionele) bestemming te voet af. 
 
Een aantal leasemaatschappijen spelen hier reeds op in en stellen samen met 
openbare vervoersmaatschappijen een formule voor die het gebruik van operationele 
leasewagens combineert met een budget voor flexibel gebruik van het openbaar 
vervoer. Andere voorbeelden bestaan al langer door een combinatie auto/fiets en 
auto/spoor aan te bieden.  
 
Meer en meer wordt er ook geëxperimenteerd met mobiliteitsbudgetten, waarbij de 
werkgever een budget ter beschikking stelt van de werknemer die deze vrij kan 
besteden om het woon-werkverkeer op de meest efficiënte manier te organiseren. De 
MORA-nota wijst er evenwel op dat de bedrijfswagen meestal niet volledig kan 
vervangen worden door alternatieve vervoerswijzen en een onderdeel van het 
mobiliteitsbudget blijft. Een mogelijke verklaring ligt in de hogere noodzaak voor 
werkgerelateerde verplaatsingen voor bepaalde beroepsgroepen, flexibiliteit 
(verplaatsingen in de loop van de werkdag, verschillende plaatsen van tewerkstelling, 
…) en de beperkingen van andere vervoersmodi in dit verband.     
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Nieuwe motortechnologieën 
 
Elektrische en hybride wagens zijn relatief duur in aankoop, zeker als je – voor het 
beperkte huidige aanbod – de kostprijs, omvang en het rijbereik (bij elektrische 
wagens) vergelijkt met het aanbod in klassieke voertuigen. Dit kan een drempel 
vormen voor de aankoop van dergelijke voertuigen door bedrijven en particulieren. Via 
leaseformules kunnen elektrische wagens geleidelijk aan in bedrijfswagenvloten 
geïntroduceerd worden (vb. elektrische poolwagens) en zo door ondernemingen en 
bestuurders getest worden. Volgens 20% van de Belgische respondenten die 
deelnamen aan het Corporate Vehicle Observatory onderzoek 2011, kan precies de 
mogelijkheid tot uittesten van een elektrische wagen helpen bij de keuze voor een 
dergelijke wagen. Volgens ditzelfde onderzoek voorzien 13% tot 24% van de grote 
Belgische bedrijven in een pool van laagverbruikwagens die door werknemers kan 
gereserveerd worden. 
 
Sinds begin 2012 maakt de nieuwe regeling voordeel van alle aard elektrische wagens 
veel minder aantrekkelijk t.o.v. de klassieke zuinige voertuigen. Andere ‘drivers’ in dit 
verhaal zijn kostenvoordelen (onderhoud, brandstof, …), fiscale stimuli en subsidies 
van de overheid.  
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Samenvattend 
 
• De voorbije 5 jaar is de totale CO2-uitstoot door het autoverkeer minder sterk 

gestegen (+1%) dan het aantal afgelegde kilometers (+10%). De gemiddelde CO2-
uitstoot per kilometer daalde met 7,8%. In het park van de operationele 
leasewagens bedraagt deze daling zelfs 12%. 
 

• De totale NOx-uitstoot is iets sneller gedaald bij bedrijfswagens dan bij 
privéwagens. Operationele leasewagens hebben de laagste NOx-emissies. 
 

• De totale PM-uitstoot is aanzienlijk gedaald: -32% op 5 jaar tijd. De gemiddelde 
PM-uitstoot van bedrijfswagens is lager dan die van privéwagens. Operationele 
leasewagens hebben ook inzake PM-emissies de laagste waarden. 
 

• Pluspunt op het vlak van veiligheid is dat er bij de meeste bedrijfsvoertuigen 
onderhoud en winterbanden zijn voorzien, en in bijna de helft van de gevallen 
handsfree kan gebeld worden. De beroepsactieve bevolking met een 
bedrijfsvoertuig beschikt gemiddeld over betere (veiligheids)voorzieningen dan de 
beroepsactieve bevolking met privévoertuig. 
 

• Beroepsactieven met bedrijfsvoertuig rijden meer tijdens de spitsuren, doen 
significant meer professionele verplaatsingen, minder woon-werkverplaatsingen en 
opvallend minder privéverplaatsingen. In vergelijking met beroepsactieven met 
privévoertuigen zijn beroepsactieven met bedrijfsvoertuig minder op kantoor 
aanwezig. Een bedrijfsvoertuig wordt dan ook vaker gebruikt voor de uitoefening 
van de beroepswerkzaamheid. 

 
• Bedrijven en operationele leasingmaatschappijen nemen initiatieven op het vlak van 

vergroening van bedrijfsvloten en car policies, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
innovatieve leaseformules en mogelijkheden worden geboden voor de introductie 
van alternatieve aandrijftechnologieën. Hierbij speelt de inbreng en stimulering door 
de overheid een belangrijk rol.  
 

• Men kan zich afvragen of de nieuwe regeling voordeel van alle aard (sinds begin 
2012) de al bewezen positieve trends inzake milieu niet zal afzwakken. Bovendien 
zijn hybride en elektrische wagens minder aantrekkelijk geworden.  
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5. Economisch belang van de 
bedrijfswagen- en aanverwante 
sectoren 

In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van de belangrijkste economische sectoren 
die verband houden met de aankoop en het gebruik van bedrijfswagens. We geven 
voor alle relevante sectoren cijfergegevens met betrekking tot het economisch belang 
met aandacht voor voornamelijk het aantal bedrijven, de tewerkstelling, het 
omzetcijfer, de toegevoegde waarde, de winst en de investeringen. De gegevens die 
we in dit verband verzamelen, baseren zich vrijwel uitsluitend op externe bronnen. 

5.1 Productie, assemblage & toelevering, verbouwingen & 
aanpassingen 

Productie en assemblage van wagens is nog steeds een belangrijke activiteit in 
België. Ons land produceert en assembleert ongeveer 3% van alle wagens in Europa, 
terwijl bijvoorbeeld Nederland slechts 0,3% produceert.  
  



99 
 

 

In volgende tabel geven we de cijfers weer (bij benadering) van de tewerkstelling en 
auto-assemblage in de verschillende sites in België en hun productiecijfers voor wat 
wagens betreft in het jaar 2010, het jaar dat Opel Antwerpen nog actief was. 
 

Figuur 66: Tewerkstelling en productiecijfers van Belgische assemblagesites 

Producent 
 

Tewerkstelling 
 

Jaarlijkse productie 
 in eenheden (2010) 

Vorst VOLKSWAGEN AG - Audi 2.500 70.000 

Genk - FORD OF EUROPE - Ford 5.000 185.000 

Gent - VOLVO Cars - Volvo 5.000 223.000 

Antwerpen OPEL BELGIUM          (2.700) 50.000 

Bron: FEBIAC; 2010 

Agoria beschikt ook over cijfers bij de toeleveringsbedrijven van de assemblagesites. 
Hun gezamenlijke omzet werd in 2010 geraamd op € 17,7 miljard en de investeringen 
bedroegen € 250 miljoen. Verder stelde de sector rechtstreeks 37.300 personen te 
werk. Wel heeft er zich in dat jaar een daling van de rechtstreekse tewerkstelling met 
8,2% voorgedaan die kan verklaard worden door de impact van de 
economische/financiële crisis. In het tweede kwartaal van 2011 stellen we opnieuw 
een stijging vast tot 37.718 personen. 

Agoria raamt de rechtstreekse en onrechtstreekse tewerkstelling in het tweede 
kwartaal van 2011 op 83.357 personen, wat 10% van de totale industriële 
werkgelegenheid in België vertegenwoordigt. Van de totale autoproductie is meer dan 
90% voor de export bestemd; daarmee neemt de voertuigindustrie 10% van de totale 
Belgische export voor haar rekening. 

Een beperkt deel van de productie en assemblage van wagens in België is bestemd 
voor de Belgische markt. 

5.2 Logistiek & transport van wagens 

De Belgische havens (vooral Antwerpen en Zeebrugge) zijn op wereldvlak één van de 
draaischijven voor de in- en uitvoer en distributie van wagens. Van daaruit zorgen 
logistiek en transport voor een belangrijke economische activiteit per binnenschip, over 
de weg en via het spoor.  

Op nationaal vlak worden heel wat auto’s vervoerd naar de diverse verkoopnetten.  

Uit navraag door RENTA bij 3 belangrijke spelers op de Belgische markt (Belcar, 
Macadam en VAB) blijkt dat in 2010 circa 145.000 wagens werden vervoerd (nieuw en 
tweedehands), wat werkgelegenheid betekent voor ongeveer 100 werknemers.  
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5.3 Operationele lease en korte termijnverhuur 

Wat betreft de operationele leasingsector en de verhuur op korte termijn kunnen we 
een beroep doen op gegevens van de leden van RENTA, opgenomen in het jaarverslag 
(2010) van deze beroepsorganisatie.  

Op basis van het RENTA-jaarverslag telt het wagenpark 308.172 OL-bedrijfswagens en 
-bestelwagens, inclusief lichte bestelwagens (< 3,5 ton). In 2010 werden door 
operationele leasingmaatschappijen 89.048 voertuigen aangekocht, wat in lijn ligt met 
de cijfers voor 2009 maar lager dan in 2008. Dit is wellicht toe te schrijven aan de 
economische/financiële crisis. De totale investeringswaarde van het park is in 2010 
gestegen met 5% tot € 7,2 miljard. In de sector zijn naar schatting 1.780 werknemers 
actief. Het zakencijfer bedroeg € 1.927.668.730. 

De totale omzet voor verhuur op korte termijn is volgens het jaarverslag van RENTA in 
2010 aanzienlijk gedaald tot € 87.581.683 (-18,59%). Deze daling kan toegeschreven 
worden aan een daling van het aantal contracten tot 210.696 (-30,25%) en van het 
aantal gefactureerde dagen (3.191.334 of -16,10%) ten opzichte van 2009. De 
gemiddelde vloot in 2010 is in vergelijking met 2009 gedaald met 7% of 14.739 
wagens. Deze daling is minder sterk in vergelijking met de periode 2008-2009. De 
korte termijn verhuur stelt bij benadering 300 personen tewerk.  
 

5.4 Autofinanciering en -verzekeringen 

De meerderheid van bedrijfswagens wordt gefinancierd via operationele lease, 
financiële lease, auto- of algemene kredieten. Aangezien de meeste nieuw gekochte 
auto’s omnium worden verzekerd en de meeste bedrijfswagens nieuw gekocht 
worden, dragen zij verhoudingsgewijze meer bij in de omzet van de 
verzekeringsmaatschappijen. In 2009 zijn volgens Assuralia25

5.5 Garagebedrijven, toebehoren, onderdelen en wisselstukken, 
onderhoud en herstellingen 

 in deze sector een 40-tal 
verzekeringsmaatschappijen actief. 

Volgens het jaarverslag van FEDERAUTO telden deze sectoren samen 11.834 
ondernemingen in 2010 en dit in de sectoren van concessiehouders, garages, 
handelaars in tweedehandsvoertuigen, carrosseriebedrijven, takel- en bergings-
bedrijven, bandenspecialisten en motorrevisiebedrijven. Deze cijfers betreffen zowel 
activiteiten in hoofd- als in bijberoep. 

De omzet in deze sectoren voor 2010 wordt geraamd op € 20 miljard. Eén van de 
belangrijkste onderdelen van de omzet bestaat uit de verkoop van nieuwe en 
tweedehandsvoertuigen. 

                                            
 
 
25http://www.assuralia.be/fileadmin/content/stats/03_Cijfers_per_tak/01_Auto/02_Verzekeringsondernemi
ngen/NL/01_aantal_ondernemingen_voertuigBA.htm 
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De werkgelegenheid in deze sectoren (inclusief de tankstations en carwashbedrijven) 
wordt in 2010 geschat op 67.488 arbeidsplaatsen. Bij de meeste bedrijfswagens 
worden onderhoud en herstellingen voorzien zonder bijkomende directe kosten voor 
de bestuurder.  

In het kader van een operationeel leasingcontract, worden gebruikers contractueel 
verplicht om, zowel op het vlak van herstellingen als op het vlak van onderhoud, het 
voertuig in een goede staat in te leveren op het einde van het leasingcontract, zodat de 
herverkoopwaarde optimaal behouden blijft. Bij privéwagens zijn er doorgaans geen 
contractuele verplichtingen met betrekking tot onderhoud en herstellingen. Het is maar 
de vraag of deze dan even frekwent gebeuren als bij bedrijfswagens. Een gelijkaardig 
verhaal kan gelden voor het vervangen van banden en het plaatsen van winterbanden. 
Bedrijfsvoertuigen worden, in tegenstelling tot privéwagens, vaak uitgerust met 
winterbanden (60% volgens de Indigov-enquête).  
 

5.6 Mobiliteitsdiensten: tankstations, pech- en hulpdiensten, 
carwash) 
 
Volgens Fapetro telde België 3.209 tankstations op 1 januari 2011, een lichte daling ten 
opzichte van 2010 toen België 3.258 tankstations telde.  

In 2010 werd de omzet van de carwashsector op € 227 miljoen geraamd26

Volgens het jaarverslag van FEDERAUTO telde België 361 takel- en bergingsbedrijven 
in 2010 en bedroeg de omzet van depannage € 147 miljoen.  

.  

Vermoedelijk doen bedrijfswagens verhoudingsgewijs ook vaker beroep op deze 
mobiliteitsdiensten (tankstations, pech- en hulpdiensten, carwash, …). Pech- en 
hulpverlening is vaak inbegrepen in het bedrijfswagenpakket: bedrijven willen immers 
de staat en inzetbaarheid van hun voertuigen alsook de mobiliteit van hun werknemers 
verzekeren. 
 

5.7 Recyclage 
In 2009 werden 140.993 buiten gebruik gestelde voertuigen verwerkt in 107 erkende 
centra. In 2010 bedroeg dat aantal 170.562. Door de hoge performantie van de 
Belgische verwerkingsbedrijven waarvan er een aantal zware investeringen hebben 
gedaan in de post shredder technologie, werd in België 90% van het gewicht van de 
buiten gebruik gestelde voertuigen nuttig toegepast27

                                            
 
 
26 Bron: jaarverslag 2010, FEDERAUTO 

.  

27 Bron: jaarverslag 2010 en 2011, Febelauto 
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Samenvattend 
 

• De autosector is een belangrijke economische sector in België die voorziet in 
aanzienlijke omzetten, werkgelegenheid en investeringen. 
  

• Het bedrijfswagenregime drukt ongetwijfeld zijn stempel op een hele reeks 
deelsectoren binnen de autobranche. 

 
• Een substantiële aanpassing van de autofiscaliteit kan een invloed hebben op het 

type en de uitrusting van de voertuigen en mogelijk op de omvang van het park van 
privé- en bedrijfswagens. Dit kan uiteraard rechtstreeks en onrechtstreeks in 
meerdere of mindere mate gevoeld worden in een breed spectrum van 
economische sectoren, zoals: 

 
• Autoproductie, assemblage, toelevering en aanpassing 
• Logistiek en transport van voertuigen, onderdelen en wisselstukken 
• Autoverkoop en -verhuur 
• Autofinanciering en verzekering 
• Garagebedrijven, levering en plaatsing van toebehoren, onderdelen en 

wisselstukken 
• Mobiliteitsdiensten (tankstations, pech- en hulpdiensten) 
• Recyclage 
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Appendices 
Appendix 1: Koninklijk besluit  

15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische 
eisen waaraan de wagens, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1968031530
&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numer
o=1&sql=(text+contains+('')) 
 
Art. 1 §2. Definities: 
44. Personenwagens: elk voertuig van de categorie M1 waarvan de passagiersruimte 
uitsluitend is ontworpen en gebouwd voor het vervoer van personen en dat, bij gebruik 
voor het bezoldigde vervoer van personen, ten hoogste acht plaatsen mag bevatten, 
die van de bestuurder niet meegerekend 
 
47. wagen voor dubbel gebruik: elk voertuig van de categorie M1 ontworpen en 
gebouwd voor het vervoer van personen en zaken dat, bij het gebruik voor het 
bezoldigde vervoer van personen, ten hoogste acht plaatsen mag bevatten, die van de 
bestuurder niet meegerekend 
 
48. minibus: elk voertuig van de categorie M1 ontworpen en gebouwd voor het 
vervoer van personen, dat bij gebruik voor het bezoldigde vervoer van personen, ten 
hoogste acht plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet meegerekend, en dat 
is voorzien van een koetswerk van hetzelfde type als dat van bestelwagens of 
autobussen 
 
54. bestelwagen : een vrachtwagen met een in het koetswerk geïntegreerde cabine; 
 
55. vrachtwagen: elk motorvoertuig van de categorie N1, N2 of N3 dat uitsluitend of 
hoofdzakelijk is ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen. Hij kan ook 
een aanhangwagen trekken. 
 
[Art. 1 §1. Classificatie volgens de internationale voertuigcategorieën : 
1. Categorie M1: Voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen 

met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend 
2. Categorie N: Voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde 

motorvoertuigen met tenminste vier wielen. 
 Categorie N1: Voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen 

met een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton. 
 Categorie N2: Voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen 

met een maximummassa van meer dan 3,5 ton, doch niet meer dan 12 ton. 
 Categorie N3: Voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen 

met een maximummassa van meer dan 12 ton] 
  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1968031530&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))�
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1968031530&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))�
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1968031530&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))�


 

 
[Art. 1 § 3. Verhoudingen tussen de internationale en de nationale voertuigcategorieën: 
categorie M1 omvat de personenwagens, de wagens voor dubbel gebruik en de 
minibussen; 
categorie N1 omvat de wagens voor dubbel gebruik ingericht voor het vervoer van 
goederen, de trekkers en de lichte vrachtwagens met een maximale massa kleiner of 
gelijk aan 3 500 kg; 
categorie N2 omvat de vrachtwagens en de trekkers met een maximale massa boven 
3 500 kg maar kleiner of gelijk aan 12 000 kg; 
categorie N3 omvat de vrachtwagens en de trekkers met een maximale massa boven 
12 000 kg;] 
 
Art. 27bis. Naargelang het geval, zijn de voertuigen van categorie N1 ontworpen, 
gebouwd of verbouwd volgens de volgende minimale criteria: 
§ 1. Lichte vrachtauto met enkelvoudige bestuurdersruimte 
De passagiersruimte bevat slechts één rij zetels of één bank. 

1.1. Oorspronkelijke constructie. 
1.1.1.  In de laadruimte zijn geen bevestigingspunten voor veiligheidsgordels of 

zitplaatsen aanwezig. 
1.1.2. De lengte van de laadruimte, gemeten in de langsrichting van het 

voertuig op een hoogte van 20 cm boven de vloer, is minstens gelijk aan 
50 % van de lengte van de wielbasis. 

1.2. Bekomen door verbouwing. 
1.2.1.  Enkel voertuigen van de types AB, AC en AF zoals gedefinieerd in artikel 

1, § 1, punt 1, tweede lid, mogen verbouwd worden tot lichte 
vrachtauto. 

1.2.2.  Voor nieuwe en reeds in België ingeschreven voertuigen, wordt vóór de 
verbouwing daarvoor het akkoord van de constructeur bekomen. 

1.2.3. Een vaste verticale scheidingswand, met een hoogte van minstens 20 
cm, is achter de zitplaatsen aangebracht. 

1.2.4.  De afstand tussen elk punt van de scheidingswand en de achterzijde 
van de laadruimte en gemeten in de langsrichting van het voertuig op 
een hoogte van 20 cm boven de vloer, is minstens gelijk aan 50 % van 
de lengte van de wielbasis. 

1.2.5.  In de laadruimte zijn geen bevestigingspunten voor zitplaatsen 
aanwezig, of zijn die verwijderd of onbruikbaar gemaakt door: 
- hetzij een lasnaad; 
- hetzij het aanbrengen van een plaat die aan de vloer van de 

laadruimte is gelast of vastgeklonken. 
  



 

 
§ 2. Lichte vrachtauto met dubbele bestuurdersruimte 
De passagiersruimte omvat twee rijen zetels of banken en is afgescheiden van het 
goederengedeelte door een wand. 
De passagiersruimte beschikt over maximum 6 plaatsen die van de bestuurder niet 
meegerekend. 

2.1. Oorspronkelijke constructie.2.1.1. In de laadruimte zijn geen verankeringen 
voor veiligheidsgordels of voor zitplaatsen aanwezig. 
2.1.2. Achter de tweede rij zitplaatsen is een verticale, volledige 

scheidingswand, van de vloer tot het dak, aanwezig. 
Deze scheidingswand moet derwijze aangebracht zijn dat er, tijdens het 
rijden, langs binnen, geen doorgang tussen de laadruimte en de 
passagiersruimte mogelijk is. 

2.1.3. De afstand, tussen elk punt van de scheidingswand en de achterzijde 
van de laadruimte en gemeten in de langsrichting van het voertuig op 
een hoogte van 20 cm boven de vloer, is minstens gelijk aan 30 % van 
de lengte van de wielbasis. 

   Indien deze wand verplaatsbaar is, is aan de 30 % regel voldaan in de 
meest naar achter geschoven stand. 

2.1.4. Punt 2.1.3. is niet van toepassing op voertuigen die uitgerust zijn met 
een van het chassis onafhankelijke bestuurdersruimte en voor zover dat 
de compartimenten voor passagiers en goederen eveneens volledig 
onafhankelijk zijn. 

2.2. Bekomen door verbouwing. 
2.2.1. De verbouwing kan enkel met een lichte vrachtauto met enkelvoudige 

bestuurdersruimte of met een voertuig van categorie AF, met een 
Europese goedkeuring op basis van richtlijn 98/14/EG. 

   Een voertuig van categorie AF, dat op vraag van de constructeur, als N 
geklasseerd is, wordt bij de categorie FA ingedeeld. 

   Het voertuig beantwoordt aan alle technische voorschriften, van 
toepassing op voertuigen van categorie N. 

2.2.2. Voor nieuwe en reeds in België ingeschreven voertuigen, wordt vóór de 
verbouwing daarvoor het akkoord van de constructeur bekomen. 

2.2.3. Achter de tweede rij zitplaatsen is een volledige verticale 
scheidingswand, van het dak tot de vloer, aangebracht. 

   Deze scheidingswand is derwijze aangebracht dat tijdens het rijden 
langs binnen geen doorgang tussen de laadruimte en de 
passagiersruimte mogelijk is. 

2.2.4. De afstand, tussen gelijk welk punt van de scheidingswand en de 
achterzijde van de laadruimte en gemeten in de langsrichting van het 
voertuig en op een hoogte vanaf de vloer tot 30 cm onder het hoogste 
punt van het dak, is over de ganse breedte van voormelde ruimte 
minstens gelijk aan 30 % van de lengte van de wielbasis. 

2.2.5. In de laadruimte zijn geen bevestigingspunten voor zitplaatsen 
aanwezig, of zijn die verwijderd of onbruikbaar gemaakt door: 
- hetzij een lasnaad; 
- hetzij het aanbrengen van een plaat die aan de vloer gelast of 

geklonken is. 
 

  



 

Appendix 2: Methodologie van de Indigov-enquête 

In het kader van het onderzoek naar het socio-economisch profiel van de 
bedrijfswagengebruiker, voerden we een online Indigov-enquête uit gedurende de 
periode eind augustus 2011 tot begin september 2011. De gemiddelde duurtijd van de 
Indigov-enquête was 13 minuten. 

Zoals in elke studie moeten we een steekproef nemen van de relevante bevolking. Er 
zijn verschillende methoden die elk voor- en nadelen hebben. Onze studie gaat over de 
vergelijking van het profiel van bedrijfswagengebruikers met dat van 
privéwagengebruikers. Op basis van algemene cijfergegevens weten we dat het aantal 
bedrijfswagenbestuurders veel kleiner is dan het aantal privéwagenbestuurders. Het 
gevolg is dat we, bij een aselecte steekproef, een zeer groot aantal respondenten 
zouden moeten hebben vooraleer we betrouwbare uitspraken zouden kunnen doen 
over de bedrijfswagenbestuurders. Daarom voerden we een tweetrapssteekproef uit. 

In een eerste fase werd een representatief staal van 1.000 Belgen geselecteerd. 
Binnen dat lot kan het profiel van de bedrijfswagenbestuurder bepaald worden aan de 
hand van enkele kenmerken (we namen hiervoor geslacht, leeftijd, hoogst behaalde 
diploma en functieprofiel). In een tweede fase wordt op basis van het profiel dat 
bekomen werd uit de eerste fase, een boost gemaakt van de 
bedrijfswagenbestuurder. Dit zal ons toelaten om betrouwbare uitspraken te kunnen 
doen over dit segment. De toegelaten meetfout is +/- 2,89%. 

De uiteindelijke grootte van de steekproef was 2.000, gelijk verdeeld over 
bedrijfswagenbestuurders en privéwagenbestuurders. Alle personen in de steekproef 
werden bevraagd op basis van het iVOX-panel. Daarbij werd op zuiver toevallige wijze 
een initiële steekproef getrokken uit het iVOX-panel. De responsgraad voor deze studie 
bedroeg 20%. 

Bij de verzending werd het volgende schema gebruikt: 

 Elke respondent kreeg een e-mail toegestuurd met daarin een begeleidende 
tekst, een uitnodiging om mee te werken aan het onderzoek en het 
internetadres waar het onderzoek te vinden is.  

 De verzending werd uitgevoerd door iVOX, op basis van een gepersonaliseerde 
mailing.   

 Er was een incentive voorzien voor de deelnemers (kans op het winnen van 
een iPad2). 

 Na één week volgde een herinneringsmail. Hierin werden de respondenten, die 
de enquête nog niet hadden ingevuld, tot tweemaal toe vriendelijk 
aangespoord om dit alsnog te doen.  

 
  



 

Appendix 3: Verband leeftijd voertuig – gemiddeld aantal km 

Onderstaande figuur toont het verband tussen leeftijd voertuig en gemiddeld aantal 
gereden kilometers per jaar. Dit zijn bevindingen uit de Indigov-enquête. Het is 
duidelijk dat naarmate de auto ouder is, er minder mee gereden wordt. Deze bevinding 
komt ook tot uiting wanneer we kijken naar de correlatie tussen aantal gereden 
kilometers en leeftijd van de auto: die is -0,56.  
 

 

  



 

Appendix 4: Nieuwe Vlaamse BIV-formule – waardering van de constante 
‘c’ in functie van de Euronormen 

  

 

 

  

Diesel Euronorm c 
Benzine, LPG 
en aardgas Euronorm c 

  Euro 0 2.130,32   Euro 0 847,31 
  Euro 1 625,00   Euro 1 378,93 
  Euro 2 453,37   Euro 2 113,31 
  Euro 3 357,23   Euro 3 71,08 

  
Euro 3 met 
roetfilter 337,66       

  Euro 4 337,66   Euro 4 17,06 

  
Euro 4 met 
roetfilter 331,92       

  Euro 5 331,92   Euro 5 15,34 
  Euro 6 12,25   Euro 6 15,34 
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Op dit rapport zijn de algemene voorwaarden zoals uitgedrukt in de toepasselijke 
opdrachtbrief van KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs CVBA van 
toepassing. KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs CVBA aanvaardt 
geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van enige derde partij. 

 


	Inleiding
	Executive summary 
	1. Company Vehicles: een vlag die vele ladingen dekt 
	1.1 Begrippenkader 
	1.1.1 Indeling voertuigen volgens type 
	1.1.2 Indeling voertuigen op basis van het type inschrijver
	1.1.3 Privégebruik – Professioneel gebruik
	1.1.4 Indeling voertuigen volgens financieringsmethode
	1.1.5  Vaste/Wisselende bestuurder

	1.2 Type ‘Company Vehicle’
	1.2.1 Algemene situering
	1.2.2 Trends
	1.3.1 Geografische situering
	Volgens vestigingsplaats van de inschrijver

	1.3.2 Sectorprofielen

	2.1 Socio-economisch profiel van wagenbestuurders
	2.2 Gebruiksmodaliteiten
	3.1 Belgische historiek van het bedrijfswagenregime
	3.2 Huidig bedrijfswagenregime in een notendop 
	3.2.1 Vennootschapsbelasting
	3.2.2 Personenbelasting
	3.2.3 Btw
	3.2.4 Solidariteitsbijdrage – CO2
	3.2.5 Andere belastingen 
	3.2.6 Voorbeeld

	3.3 Benchmark met onze buurlanden 
	3.3.1 Duitsland 
	3.3.2 Frankrijk 
	3.3.3 Luxemburg 
	3.3.4 Nederland 
	3.3.5 Verenigd Koninkrijk 
	3.3.6 Overzichtstabel 

	3.4 Vergelijking loonfiscaliteit met de ons omringende landen
	3.4.1 In hoofde van werknemers 
	3.4.2 In hoofde van werkgevers
	3.4.3 In hoofde van de overheid
	3.4.4 Benchmark met onze buurlanden 

	3.5 Wat als bepaalde fiscale bedrijfswagenregimes worden aangepast?

	4. Bedrijfswagengebruik en milieu, verkeersveiligheid en mobiliteit
	4.3 Mobiliteit

	5. Economisch belang van de bedrijfswagen- en aanverwante sectoren
	5.1 Productie, assemblage & toelevering, verbouwingen & aanpassingen
	5.2 Logistiek & transport van wagens
	5.3 Operationele lease en korte termijnverhuur
	5.4 Autofinanciering en -verzekeringen
	5.5 Garagebedrijven, toebehoren, onderdelen en wisselstukken, onderhoud en herstellingen
	5.6 Mobiliteitsdiensten: tankstations, pech- en hulpdiensten, carwash)
	5.7 Recyclage


