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EDITO

HET JAAR
VAN DE VERWONDERING
Wanneer je dit nummer van Automotions leest, zitten we al volop in de periode van het Autosalon. En in België betekent dat wel
degelijk nog iets. Terwijl internationale salons jaar na jaar samen
met de constructeurs ook de bezoekers zien verdwijnen, blijft de
Brussels Motor Show in januari een absoluut hoogtepunt voor
de autogekke Belg.
Bij J&T Autolease zijn we ook wel een beetje autogek, maar tegelijkertijd blijven we nuchter genoeg om je te helpen bij objectieve keuzes wat betreft de samenstelling van je wagenpark. Zoals
je in het uitgebreide overzichtsartikel over de fleetnieuwigheden
in Brussel kan lezen, wordt die keuze een luxeprobleem. Want
dit zou wel eens het jaar van de verwondering kunnen worden.
Er komen zoveel nieuwe modellen op de markt met vooral op
het vlak van aandrijving een echte revolutie. Hybride, plug-in hybride, elektrisch, ... Als je een versnelde vergroening van je vloot
ambieert, dan word je dit jaar op je wenken bediend. Het fiscaalvriendelijke plaatje dat bij deze voertuigen hoort, daar geven we
je graag de nodig uitleg bij.
Over fiscaliteit gesproken: vanaf begin 2020 gelden er (alweer)
nieuwe regels rond de bedrijfswagen. En die hebben wel degelijk gevolgen voor fleetowners. Welke dat juist zijn, hebben we
je opgelijst in een overzicht. Mét rekenvoorbeelden, om het zo
bevattelijk mogelijk te maken.
Omdat we weten dat veel van je bestuurders ook een familie met
kinderen hebben, besteden we deze keer ook aandacht aan veiligheid bij het vastmaken van kinderen in de auto. Een evidentie?
Niet echt. Slechts 23% van de kinderen kleiner dan 1m35 wordt
op een volledig correcte manier vervoerd in de wagen. Iets om
over na te denken!
Ik wens je veel leesplezier met deze eerste Automotions van 2020
en maak van de gelegenheid gebruik om je voor het jaar 2020
het allerbeste te wensen. En bij keuzestress na het Salonbezoek:
je weet ons te vinden!
Jan Deknuydt
Algemeen directeur
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NEWS

DRIEVOUDIGE LEVERING
VOOR J&T AUTOLEASE

T

ijdens

de

week

tussen

Allerheiligen

en

Wapenstilstand werkte J&T Autolease haast
een Ronde van Vlaanderen af via drie grote

leveringen. Maar liefst 55 sleutels werden er over-

handigd aan de werknemers van drie klanten van de
leasemaatschappij.

20 POLO’S
VOOR ACTIVATE
In het Auto Center in Zaventem werden de sleutels
overhandigd van 20 Volkswagen Polo’s, allen benzinewagens met een één litermotor. De wagens
stonden allemaal op vierseizoensbanden en zijn
voorzien van het business pack.

BMW 1 REEKSEN
VOOR EXELLYS

“De wagens zullen door verschillende mensen

Dezelfde dag stond er ook in Aartselaar een levering gepland,

gebruikt worden”, legt Ferenc Hissink uit, die ver-

meer bepaald bij BMW Jorssen. Het bedrijf Exellys rekruteert

antwoordelijk is voor het wagenparkbeheer van

technologisch talent (IT, engineering, …) dat het ten dien-

het bedrijf. “Wij zetten studenten in die fondsen en

ste stelt van haar klanten. En om bij die klanten te geraken,

leden verwerven voor ngo’s, maar ook commerciële

hebben deze profielen

merken. Het zullen dus hoofdzakelijk de studenten

natuurlijk een bedrijfs-

zijn die met de wagens op pad gaan, maar ook bij-

wagen nodig. Daarvoor

voorbeeld de vestigingsmanagers van onze kanto-

leaset het bedrijf maar

ren in verschillende Belgische studentensteden.”

liefst 15 BMW 1 Reeksen,
een
maar

model
pas

dat

nog

vernieuwd

werd. Dit is een eerste
batch van een bestelling van in totaal 60.

EN FORD FIESTA’S
VOOR NEDAC SORBO
De derde levering vond plaats bij Waasland Automotive. Bij de Forddealer
werden 20 Ford Fiesta’s overhandigd aan Nedac Sorbo, een bedrijf
dat gespecialiseerd is in het sourcen, ontwikkelen en distribueren van
non-foodconcepten. Met de Ford Mondeo, Ford Focus en Ford Transit in
hun wagenpark is de fleet van het bedrijf trouwens volledig opgebouwd
rond het Blauwe Ovaal. Dankzij hun opvallende bestickering zullen zij zeker opvallen in het straatbeeld!

DE NIEUWE

OPEL ASTRA
TOT 21 % MINDER CO2*

ONTDEK DE MEEST EFFICIËNTE ASTRA OOIT
milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

4,3-6,1 L/100KM

113-141 G/KM CO2 (WLTP)

* Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007,
R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
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FLEETNIEUWIGHEDEN 2020

SALON VAN BRUSSEL:
OVERZICHT FLEETNIEUWIGHEDEN

NIEUWE
BEDRIJFSWAGEN
KIEZEN IN 2020?
VOLG DEZE GIDS!

T

erwijl alsmaar meer internationale
autosalons worden geconfronteerd
met een alsmaar kortere gastenlijst,

STADSWAGENS

is ‘ons’ Salon van Brussel (10 / 01 – 19 / 01) er

toch maar weer mooi in geslaagd om alle au-

We beginnen ons marktoverzicht bij de stadswagens, die

tomerken te verenigen in de Heizelpaleizen.

(ondanks toenemende concurrentie van de compacte

Bovenop de oogverblindende Dream Cars

stads-SUV’s) nog steeds zo’n 30 % van de totale automarkt

en concept cars zullen er dit jaar ook op-

vertegenwoordigen. De marges in het segment staan echter

vallend veel (fleet-)nieuwigheden te zien

al een hele tijd onder druk, waardoor je meteen ook begrijpt

zijn, waarvan Automotions de belangrijkste

waarom twee van de grootste nieuwkomers (de Peugeot

namen al in een handig overzicht heeft

208 en de Opel Corsa) voortaan op dezelfde technische basis

gegoten.

leunen. Naast de klassieke benzine- en dieselmotorisaties zijn
zowel de Peugeot als de Opel ook in een 100 % elektrische
variant te bestellen, volgens Peugeot zou zowaar 1 op de 4
voorbestellingen een EV-versie betreffen. Een trend die zich,
zeker in de fleetmarkt, de komende maanden en jaren wel
eens zou kunnen doorzetten …
Bij de concullega’s van Renault is het vooralsnog vergeefs
zoeken naar een elektrische variant van de nieuwe Clio

Peugeot 208
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Opel Corsa

Renault Clio

Toyota Yaris

Volkswagen Golf

Skoda Octavia

– voor de liefhebbers hebben de Fransen natuurlijk ook een

Wist je trouwens dat de Toyota Yaris in Amerika als een …

pas vernieuwde ZOE in de aanbieding – toch kan je er prat

vermomde Mazda2 door het leven gaat? In ons land blijven

op gaan dat ook deze vijfde generatie een topper wordt in

beide Aziaten voorlopig hun eigen koers varen, op het Salon

de Belgische fleetmarkt. Het fors opgewaardeerde interieur

van Brussel kan je zelfs een ingrijpende modeljaarupdate van

zal allicht meer user-choosers over de streep trekken, terwijl

diezelfde Mazda2 tegen het lijf lopen. De uiterlijke wijzigingen

de prijs- en milieubewuste wagenparkbeheerders naast de

blijven beperkt, maar de 1.5 Skyactiv-G benzine (met 75 of

gedownsizede turbobenzines (en zowaar nog een klassieke

90 pk) adopteert wel de (mild) hybride ondersteuning uit de

diesel) ook kunnen vallen voor een hybride E-Tech, die in de

jongste Mazda3.

loop van het jaar aan het gamma wordt toegevoegd.
Wie hybride zegt, zegt natuurlijk ook … Toyota. De Japanners

(GROTE) MIDDENKLASSERS

stelden eind vorig jaar al een nieuwe generatie van de Yaris voor,
die dit voorjaar op de Belgische wegen verschijnt. Op technisch

In het felbevochten segment van de middenklassers maken

vlak krijgt de Yaris het nieuwe TNGA-platform aangemeten, ter-

we ons dit jaar op voor een broederstrijd tussen de merken

wijl de vierde generatie van het Hybrid Synergy Drive-systeem

uit de Volkswagen-groep. In het zog van de pater famili-

(dat de nikkel-metaalhydride batterij inruilt voor een 27 % lichter

as – de langverwachte Golf VIII – mogen ook de technisch

en performanter lithium-ion exemplaar) voor een vermogen-

verwante opvolgers van de Seat Leon, Audi A3 en Skoda

winst van 15 % en een brandstofbesparing tot 20 % moet zorgen.

Octavia volop meedingen naar de hand van de Belgische
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Peugeot 508
Skoda Superb

BMW 2 Reeks Gran Coupé
Mercedes CLA

Audi A6-A7-A8-Q5 plug-in hybrides
Mercedes A- en B-Klasse 250 e

leasingrijder. Net als de Golf himself rekenen ze op een gron-

Valt er dan geen nieuws te rapen bij de Duitse premium-

dig doorontwikkeld motorenpalet: naast de traditionele TSI’s

merken? Veel retorischer hoeven vragen niet te worden,

en de EVO-varianten van de 1.6 en 2.0 TDI-diesels komen er

want zowel bij Mercedes-Benz als BMW blijft het sowieso

(mild) hybride eTSI-motoren, een dubbel plug-in hybride

al enorme gamma verder uit haar voegen barsten. In

aanbod (met keuze uit vermogens van 204 en 245 pk) en

het geval van BMW doelen we in eerste instantie op de

aardgasversies.

gloednieuwe 2 Reeks Gran Coupé, een compacte vierdeurscoupé die de strijd moet aanbinden met de tweede
om

Mercedes-Benz CLA-generatie. In de loop van 2020 brengt

een segment hoger te mogen ‘shoppen’, krijgen vanuit

BMW ook (voor het eerst) een plug-in hybride 330e-variant

Wolfsburg nog een ander dilemma voorgeschoteld: op het

van de 3 Reeks Touring op de Belgische markt, een model

Bedrijfswagenbestuurders

die

het

geluk

hebben

Salon van Brussel zullen namelijk nieuwe generaties van

waar heel wat zelfstandigen en leasingrijders al een tijdje op

zowel de Volkswagen Passat als de Skoda Superb te zien

zitten te wachten. Idem dito voor de nieuwe plug-in hybride

zijn, inclusief de respectievelijk GTE en iV gedoopte PHEV-

afgeleiden van de Mercedes-Benz A-Klasse en B-Klasse,

varianten. De populaire Duitse zakensedans (al worden ze

bovenop de voltallige plug-in brigade die Audi dit jaar in

in onze contreien nog veel vaker gekocht als break) mogen

stelling brengt, gaande van de A6, A7 en A8 tot en met de

zich bovendien verwachten aan concurrentie uit Franse hoek,

Q5. Je vroeg je misschien al af waar die SUV’s zo lang ble-

want ook de Peugeot 508 (SW) dient zich in Brussel aan in

ven? Wacht maar.

een fiscaal interessante plug-in hybride versie.
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Peugeot 3008 Hybrid

Citroën C5 Aircross Hybrid

Ford Kuga
Ford Puma

Kia XCeed

Audi Q3 Sportback

Renault Captur

SUV’S

Peugeot 2008

Net als de voorgaande jaren mogen we ons in 2020 trouwens
verwachten aan een heuse lawine van nieuw SUV-gerief. Zo

Waren SUV’s amper 10 jaar geleden nog ‘auto non grata’ in

wil Ford zijn Europese verkoop aanzwengelen met een gloed-

de meeste car policies, dan zijn de hoogpoters vandaag

nieuwe Kuga (die zowel als mild hybrid, full hybrid én plug-

haast niet meer weg te denken uit de Belgische vloten.

in hybrid op de markt komt) en de compactere Puma, een

Autobouwers spelen daar natuurlijk gretig op in, zij het met

nieuw model dat bij zijn presentatie op heel wat bijval kon

speciale business packs of aangepaste motorisaties (lees:

rekenen. Kia komt naar Brussel met de op de Ceed gebaseer-

plug-in hybrides). Dat laatste wordt overigens perfect geïllus-

de XCeed, terwijl Audi met de Q3 Sportback een sportieve

treerd door de talloze nieuwigheden uit de Franse PSA-stal:

SUV-coupé in de schijnwerpers rijdt.

zowel de DS 7 Crossback E-Tense 4×4, Citroën C5 Aircross
Hybrid, Opel Grandland X Hybrid4 als de Peugeot 3008

Nog in het segment van de compacte SUV’s nemen

Hybrid en Hybrid4 maken voortaan gebruik van een 1,6 li-

Peugeot en Renault opnieuw de handschoen op met nieu-

ter-benzinemotor met elektro-ondersteuning, waarbij een

we generaties van de 2008 en Captur. Beide zijn voor het

13,2 kWh grote accu voor een elektrisch rijbereik van zo’n

eerst ‘geëlektrificeerd’, zoals dat in het vakjargon heet, zij

50 kilometer zorgt. Het rechtstreekse resultaat is een emis-

het met één wezenlijk verschil: daar waar de Peugeot ook als

siewaarde die onder de 50 gram CO 2 / km duikt, waardoor de

100 % elektrische e-2008 leverbaar wordt, kiest Renault met

SUV’s ook in 2020 van de maximale aftrekbaarheid kunnen

de loop 2020 verwachte Captur E-Tech resoluut voor plug-in

blijven genieten.

techniek.
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Audi e-tron Sportback
Volkswagen ID.3

Mini Cooper SE

BMW iX3

Renault ZOE

Volvo XC40 P8 Recharge

Is je honger naar SUV’s nog niet gestild, weet dan dat ook

de langverwachte ID.3 nu al op gelijke hoogte geplaatst met

Mercedes-Benz het Salon van Brussel heeft uitgekozen om

iconen als de Golf en de Kever (!), terwijl zustermerk Audi haar

zowel de GLA – een wereldprimeur! – als de afgeleide GLB

elektro-offensief verderzet met de Sportback-variant van de

zevenzits-SUV voor te stellen. Beide modellen lenen zowel

in Vorst gebouwde e-tron. BMW gaat in de tegenaanval op de

mechaniek als technologie van de A- en B-Klasse, inclu-

Mercedes-Benz EQC met zijn 100 % elektrische iX3, en tovert

sief de volledig digitale boordplank en het stemgestuurde

en passant ook een elektrische Mini Cooper SE tevoorschijn.

MBUX-infotainmentsysteem.
Ook de Franse, Zweedse en zelfs Chinese uitdagers blijven

ELEKTRISCHE AUTO’S

intussen niet bij de pakken zitten. Zoals daarstraks al aangehaald, brengt Renault naast een nieuwe Clio ook een volledig
herziene ZOE in stelling, terwijl Volvo – tegenwoordig in de

Last, maar zeker not least, moeten we het uiteraard nog over

Chinese handen van Geely – met de in Gent gebouwde XC40

de elektrische nieuwkomers hebben, een soort die – of je het

P8 Recharge een bijzonder interessante elektro-SUV heeft

nu wil of niet – eerder vroeg dan laat de automobiele boven-

afgeleverd. Onder de vertrouwde koets van de Zweedse SUV

hand zal nemen. Nadat Tesla, Nissan en nog een paar andere

treffen we namelijk twee elektromotoren en een 78 kWh

elektropioniers jarenlang het pad hebben geëffend, hebben

sterke accu aan, goed voor een gecombineerd vermogen van

nu ook de grote Duitse kanonnen hun schouders onder de

408 pk, een beloofd WLTP-rijbereik van zo’n 400 kilometer

elektrische mobiliteitsrevolutie gezet. Bij Volkswagen wordt

en een sprint van 0 tot 100 km / u … in 4,9 seconden. Dezelfde
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Mazda MX-30

Polestar 2

Volkswagen e-Up!

Honda e

Skoda CitiGo e iV

Seat Mii Electric

cijfers kan je overigens ook terugvinden bij de ‘2’ van zuster-

batterij (35,5 kWh) om elektrisch rijden betaalbaar(-der) te

merk Polestar, een auto die vastberaden is dit jaar een einde

maken voor de massa. Al hoort de prijs voor meest budget-

te maken aan de heersende Tesla Model 3-hype.

vriendelijke EV zonder twijfel naar de elektrische drieling
Volkswagen Up!, Skoda CitiGo e iV en Seat Mii Electric te

Dit jaar steken ook de Japanners van Mazda en Honda hun

gaan, drie kundige elektrische stadsrakkers met een reële

eerste teen in de grote elektrische vijver. Mazda pakt uit met

autonomie van zo’n 250 kilometer en een prijskaartje van zo’n

de MX-30, een auto die je kan zien als het elektrische broertje

20.000 euro. Now we’re talking …

van de CX-30. Kenmerkend voor de MX-30 zijn de averechts
scharnierende achterportieren, een knipoog naar de voormalige RX-8. Onder de motorkap zit echter geen wankelmotor, wel gloednieuwe e-SkyActiv aandrijftechnologie die
een elektromotor van 143 pk aan een lithium-ionbatterij van
35,6 kWh paart. Kleine bemol: omwille van de relatief kleine
accu bedraagt het beloofde rijbereik slechts iets meer dan
200 kilometer.
Eindigen doen we met de guitige Honda e, een auto die - net
als de Mazda overigens - bewust inzet op een niet al te grote
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FISCALITEIT

DE FISCALITEIT VAN 2020
ONDER DE LOEP

2

020 is een belangrijk keerpunt voor de fiscaliteit van bedrijfswagens. Ter compensatie van
de verlaging van de vennootschapsbelasting is

de aftrekbaarheid van deze auto’s herzien. Het systeem

VOORBEELDEN

van CO 2 -categorieën met segmenten “van-tot” behoort

Diesel – CO 2 emissies: 100 g

tot het verleden. Vanaf nu wordt de aftrekbaarheid

• Aftrekbaarheid 2019: 90 %

lineair. Wat kan je verwachten dit jaar? J&T Autolease

• Aftrekbaarheid 2020:

tracht alles op te klaren!

120 % – (0,5 % X 1 X 100) = 70 %
Diesel – CO 2 emissies: 101 g

WELKE FORMULE?

• Aftrekbaarheid 2019: 90 %
• Aftrekbaarheid 2020:

120 % – (0,5 % × coëfficiënt × CO 2)

120 % – (0,5 % X 1 X 102) = 69,5 %

WELKE COËFFICIËNT?

Benzine – CO 2 emissies: 105 g

De coëfficiënt varieert in functie van het type aandrijving van

• Aftrekbaarheid 2019: 90 %

het voertuig.

• Aftrekbaarheid 2020:

Type aandrijving

Coëfficiënt

Diesel
Plug-in hybride diesel

1

Benzine
Plug-in hybride benzine
Hybride
LPG
CNG met 12 fiscale pk en meer

0,95

CNG met fiscale pk tot 11 pk

0,90

120 % – (0,5 % X 0,95 X 105) = 70,1 %
Benzine – CO 2 emissies: 156 g
• Aftrekbaarheid 2019: 70 %
• Aftrekbaarheid 2020:
120 % – (0,5 % X 0,95 X 156) = 45,9 %
50 %, want minder dan
200 gram.
CNG – CO 2 emissies: 95 g – Fiscale pk: 11

WELKE CO 2 -WAARDE?

• Aftrekbaarheid 2019: 90 %

Of het voor de aftrekbaarheid van de bedrijfswagen en de

• Aftrekbaarheid 2020:

daaraan verbonden kosten gaat, voor de CO 2 -bijdrage (ook

120 % – (0,5 % X 0,90 X 105) = 72,75 %

wel solidariteitsbijdrage genoemd) of voor de berekening van
het Voordeel Alle Aard (VAA), de waarde die altijd als norm

CNG – CO 2 emissies: 95 g – Fiscale pk: 12

geldt is die op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig

• Aftrekbaarheid 2019: 90 %

in rubriek 49.1.

• Aftrekbaarheid 2020:
120 % – (0,5 % X 0,95 X 105) = 70,1 %

OPGELET: voor LPG voertuigen moet de waarde genomen worden van het benzinevoertuig voor het naar LPG
werd omgebouwd.

Full hybrid – CO 2 emissies: 76 g
• Aftrekbaarheid 2019: 90 %
• Aftrekbaarheid 2020:

WELKE SCHALEN VAN AFTREKBAARHEID?
•

120 % – (0,5 % X 0,95 X 76) = 83,9 %

Plug-in elektrische auto of waterstofauto (0 g CO 2 / km):
100 %.

Benzine – CO 2 emissies: 200 g

•

Van 100 tot 50 %.

• Aftrekbaarheid 2019: 60 %

•

40 % voor auto’s die 200 g CO 2 / km of meer uitstoten,

• Aftrekbaarheid 2020: 40 %

ongeacht de brandstof.
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WAT ZIJN
DE AFTREKBARE
KOSTEN?
De financieringskosten en de kosten van mobiele telefonie (handenvrije sets met GSM, smartphone) zijn 100 %
UITZONDERINGEN: PLUG-IN HYBRIDES

aftrekbaar.

(DIESEL EN BENZINE)
Om van een aftrekbaarheid te genieten die (dicht) bij de

Alle andere kosten die verband houden met het pro-

100 % ligt, moet een plug-in hybride aan twee voorwaarden

fessionele gebruik van het voertuig zijn aftrekbaar op

voldoen:

hetzelfde niveau als de auto: brandstofkosten, aankoopprijs of maandelijkse huurprijs, BTW, afschrijving van

Niet meer dan 50 g / km CO 2 uitstoten
EN
een batterijcapaciteit hebben van ten minste 0,5 kWh
per 100 kg die het voertuig weegt.

het voertuig en toebehoren, belastingen, banden- en
verzekeringskosten, parkeerkosten, onderhouds- en
reparatiekosten, kosten voor reiniging, sleepkosten, enz.

verder)

HOE WEET MEN
OF HET OM
EEN “OVEREEN
STEMMEND
VOERTUIG” GAAT?

1. Zijn de twee voorwaarden vervuld?
Dan is het de waarde op het gelijkvormigheidsattest in rubriek 49.1 die gebruikt moet worden voor de formule van de
aftrekbaarheid.
2. Is één van de twee voorwaarden niet vervuld?
Dan wordt uw voertuig door de fiscale administratie beschouwd als een “fake hybrid”. In dat geval moet u de CO2waarde nemen van het “overeenstemmende voertuig.” (zie

3. Is er geen “overeenstemmend voertuig”?

Om als “overeenstemmend voertuig” van wat de admi-

De in rubriek 49.1 van het gelijkvormigheidsattest vermelde

nistratie een “fake-hybrid” noemt te worden beschouwd,

CO 2 -waarde moet met 2,5 worden vermenigvuldigd.

moet een auto aan verschillende, soms complexe, voorwaarden voldoen. Het enige belangrijke is om te onthouden dat de lijst van “overeenstemmende voertuigen”

Uitzondering: Plug-in hybride bedrijfswagens die vóór

voor elke “fake-hybrid” eind april-begin mei 2020 op de

1 januari 2018 zijn *aangeschaft, behouden het in 2019

website van de FOD Financiën wordt gepubliceerd.

geldende aftrekpercentage. Dit blijft zo, ook al voldoen
ze niet aan de twee bovengenoemde criteria. De datum

Dit begrip “overeenstemmend voertuig” is ook cruciaal

van ondertekening van de koop- of leasingovereenkomst

voor de berekening van het VAA van deze “fake hybrids”.

wordt als authentiek beschouwd.

Gezien de termijn voor de publicatie van de lijst van deze
voertuigen door de FOD Financiën, moet de in § 49.1 van

*Met aangeschaft voertuig bedoelt men: een bestelbon of
ondertekend leasingcontract voor 1 januari 2018. De inschrijvingsdatum is in deze context niet van tel.

het gelijkvormigheidsattest vermelde CO 2 -waarde voorlopig met 2,5 vermenigvuldigd worden.
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VOORBEELDEN
UITZONDERINGEN
TWEE VOORWAARDEN VERVULD
Plug-in hybride benzine

Plug-in hybride diesel

• CO 2 -emissies: 48 gram

• CO 2 -emissies: 50 gram

• energieratio: 0,55 kWh / 100 kilo

• energieratio: 0,6 kWh / 100 kilo

van het gewicht van het voertuig.
Aftrekbaarheid: 120 % - (0,5 % × 0,95 × 48) = 97,2 %

ÉÉN VAN DE TWEE VOORWAARDEN NIET

van het gewicht van het voertuig.
Aftrekbaarheid: 120 % - (0,5 % × 1 × 50) = 95 %

GEEN “OVEREENSTEMMEND VOERTUIG”?

VERVULD
Plug-in hybride benzine
Plug-in hybride benzine
• CO 2 -emissies: 55 gram
• Energieratio: 0,55 kWh / 100 kilo
van het gewicht van het voertuig.
• CO 2 overeenstemmend voertuig: 149 gram
Aftrekbaarheid: 120 % - (0,5 % × 0,95 × 149) = 49,2 %

• CO 2 -emissies: 55 gram
• Energieratio: 0,55 kWh / 100 kilo
van het gewicht van het voertuig
• Geen overeenstemmend voertuig.
CO2 -waarde: 55 × 2,5 = 137,5
Aftrekbaarheid: 120 % - (0,5 % × 0,95 × 137,5) = 54,7 %

50 %, want minder dan 200 gram.
Plug-in hybride benzine
Plug-in hybride benzine
• CO 2 -emissies: 49 gram
• Energieratio: 0,43 kWh / 100 kilo
van het gewicht van het voertuig
• CO 2 overeenstemmend voertuig: 132 gram

• CO 2 -emissies: 49 gram
• Energieratio: 0,43 kWh / 100 kilo
van het gewicht van het voertuig
• Geen overeenstemmend voertuig.
CO2 -waarde: 49 × 2,5 = 122,5

Aftrekbaarheid: 120 % - (0,5 % × 0,95 × 132) = 57,3 %

Aftrekbaarheid: 120 % - (0,5 % × 0,95 × 122,5) = 61,2 %

Plug-in hybride diesel

Plug-in hybride diesel

• CO 2 -emissies: 52 gram

• CO 2 -emissies: 52 gram

• Energieratio: 0,6 kWh / 100 kilo

• Energieratio: 0,6 kWh / 100 kilo

van het gewicht van het voertuig
• CO 2 overeenstemmend voertuig: 150 gram
Aftrekbaarheid: 120 % - (0,5 % × 1 × 150) = 45 %
50 %, want minder dan 200 gram.
Plug-in hybride diesel

van het gewicht van het voertuig
• Geen overeenstemmend voertuig.
CO2 -waarde: 52 × 2,5 = 130
Aftrekbaarheid: 120 % - (0,5 % × 1 × 130) = 55 %
Plug-in hybride diesel

• CO 2 -emissies: 50 gram

• CO 2 -emissies: 50 gram

• Energieratio: 0,44 kWh / 100 kilo

• Energieratio: 0,44 kWh / 100 kilo

van het gewicht van het voertuig
• CO 2 overeenstemmend voertuig: 137 gram
Aftrekbaarheid: 120 % - (0,5 % × 1 × 137) = 51,5 %

van het gewicht van het voertuig
• Geen overeenstemmend voertuig.
CO2 -waarde: 50 × 2,5 = 125
Aftrekbaarheid: 120 % - (0,5 % × 1 × 125) = 57,5 %

MAXUS EV80 – ZERO EMISSION!

100%
ELEKTRISCH

0%
UITSTOOT

950 KG
LAADVERMOGEN

1200 KG
TREKVERMOGEN

2H
SNELLADEN

8,5H
LADEN AAN
WALLBOX

56 KWH
BATTERIJCAPACITEIT

MOTOR
92 KW – 320 NM

De Maxus EV80 koppelt milieuvriendelĳkheid aan gebruiksgemak. Met zĳn
elektrische motor van 92 kW stoot de EV80 welgeteld 0 gram CO2 uit. Dankzĳ zĳn
laadruimte van 9,7 m3 en een laadvermogen tot 950 kg levert u in alle stadscentra,
ook in de lage emissiezones. Beschikbaar als bestelwagen en chassis cabine.
Maxomotive N.V. | Pierstraat 229, 2550 Kontich | www.maxusmotors.be
Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.maxusmotors.be. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewĳzigd worden. Contacteer ons voor de meest recente
informatie. Maxomotive N.V. kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor eventuele drukfouten. V.U.: Maxomotive, Pierstraat 229, B-2550 Kontich, ondernemingsnummer: BE 0430.801.744
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VEILIGHEID

AMPER 1 OP 4 KINDEREN CORRECT
VERVOERD IN WAGEN

MAAK JIJ
DE JUISTE KLIK?
S

lechts 23 % van de kinderen kleiner dan 1m35
wordt op een volledig correcte manier vervoerd
in de wagen. Nog problematischer is dat 13 %

van de kinderen zelfs helemaal niet wordt vastgemaakt.
Zo blijkt uit een nieuwe grootschalige studie van het
verkeersagentschap Vias institute. Automotions zocht
dit nader voor je uit en geeft enkele tips om de kinderen
veiliger te vervoeren.

Elke drie jaar voert Vias institute een nationale gedragsme-

Wanneer ze expliciet geconfronteerd werden met hun ver-

ting uit over het correct gebruik van kinderzitjes. Voor deze

keerd gebruik van het zitje, werden de volgende redenen het

derde editie werd bij observaties in heel het land bij meer dan

vaakst opgegeven: onoplettendheid of tijdsgebrek (20 %), het

1000 kinderen in detail bekeken hoe ze vervoerd werden.

kind dat zichzelf vastmaakt of weerstand biedt (18 %) en on-

Uit deze observaties blijkt dat iets minder dan 1 kind op 4

(14 %).

wetendheid over een correcte installatie van het kinderzitje
(23 %) correct vastgemaakt is en vervoerd wordt in een zitje
dat aangepast is aan hun gewicht of lengte. Het percentage

Wat zijn de gevolgen van je kind niet goed vastmaken?

kinderen dat correct is vastgemaakt ligt iets hoger in Brussel

De gevolgen van je kind niet correct vast te maken verschil-

(26 %) dan in Wallonië (24 %) en Vlaanderen (21 %). De helft van

len van situatie tot situatie. Bij een kleine vorm van verkeerd

de kinderen (50 %) zit wel in een juist zitje, maar is niet correct

gebruik (vb. verdraaide gordel) is de impact op de veiligheid

vastgemaakt. 1 op 7 (14 %) zit in een zitje dat niet aangepast

uiteraard kleiner dan wanneer de gordel een totaal foutief

is aan hun lengte of gewicht, de helft daarvan is bovendien

traject volgt. Bij meer dan een derde van de kinderen is door

ook niet correct vastgemaakt. Nog opvallender: 13 % van de

een niet-correct gebruik de effectiviteit van het kinderbeveili-

kinderen wordt helemaal niet vastgemaakt!

gingssysteem zo aangetast dat bij een geval van een botsing
het kind ernstige tot dodelijke verwondingen oploopt.

Drie kwart denkt hun kind goed te hebben vastgemaakt
Bij deze studie werd ook aan de bestuurders gevraagd om

In het geval dat je kind helemaal niet is vastgemaakt zijn de

zelf in te schatten of ze hun kind correct hadden vastgemaakt.

gevolgen vaak zeer zwaar. Zo komt de impact bij een botsing

77 % van de ondervraagde bestuurders was van mening dat

met een snelheid van 50 km / u overeen met 35 maal het

ze hun kind correct en in het juiste zitje vervoerden. Vele

gewicht van de persoon. Een kind van 25 kg wordt dan een

mensen zijn dus niet op hoogte dat ze hun kind niet correct

massa van bijna één ton.

vastmaken.

19

EEN NIETVASTGEKLIKT KIND
VERVOEREN IN DE
WAGEN IS NET ALSOF
JE HET ZOU LATEN
SPELEN OP EEN
BALKON ZONDER
LEUNING.

10 TIPS
OM FOUTIEF
GEBRUIK
TEGEN TE GAAN
1.

Informeer je tijdig over welk zitje
geschikt is voor jouw kind. De kinderzitjes zijn gehomologeerd ofwel volgens
gewicht ofwel volgens lengte.

2. Lees voor de installatie altijd aandachtig
de handleiding.
3. 3. Zorg er altijd voor dat je het zitje in de
juiste richting plaatst. Bij babyzitjes wil
Een botsing met een snelheid van 50 km / u is te vergelijken

dit zeggen tegen de rijrichting in.

met een val van ongeveer 10 meter, dus van ongeveer 3 ver-

4. 4. Zorg dat de gordel steeds het juiste

diepingen! Kortom: een niet-vastgeklikt kind vervoeren in
de wagen is net alsof je het zou laten spelen op een balkon

traject volgt.
5. De gordel mag ook niet gedraaid zijn, zo

zonder leuning.

verliest hij aan kracht.
6. Als je kan kiezen voor een ISOFIX

Wat zegt de wet?

systeem, aarzel dan niet. Deze zijn

Volgens het verkeersreglement moeten kinderen van minder
dan 18 jaar en kleiner dan 1m35 vervoerd worden in een geschikt kinderbeveiligingssysteem.

gemakkelijker te installeren.
7.

Let erop dat er niet te veel speling op
de riempjes zit, maximaal een dikke
centimeter. Ook de gordel moet overal

Sinds januari 2013 wordt het niet correct vervoeren van kinde-

goed aanspannen.

ren strenger bestraft. Het niet gebruiken van een aangepast

8. Zorg dat de riempjes of de gordel steeds

kinderbeveiligingssysteem voor kinderen kleiner dan 1m35

mooi over de schouder lopen en dus

wordt gezien als een overtreding van de derde graad. De boe-

niet achter de rug of onder de oksel

te voor deze inbreuk bedraagt 174 euro. In 2016 zijn er hiervoor
4940 PV’s uitgeschreven (ten opzichte van 4781 in 2015.)

doorlopen.
9. Klik je kind niet alleen bij lange trajecten
vast. Een ongeval kan ook bij korte

Meer info op kinderenindeauto.be

trajecten gebeuren.
10. Als je kind zichzelf vastklikt, controleer
dan zeker nog eens dubbel of dat wel op
een correcte manier gebeurde.
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10 > 19 01 2020
Openingsuren : alle dagen van 10u30 tot 19u00
Nocturnes : vrijdag 10/01, maandag 13/01 & vrijdag 17/01 van 10u30 tot 22u00
B- Dagtrip : Trein + Metro + Salontoegang. Infos op nmbs.be/autosalon

RETROMOTIONS
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INTERCLASSICS BRUSSELS 2019:
EEN ODE AAN DE OLDTIMER

M

LANG
ZULLEN ZE
LEVEN
idden november toog een recordaantal van meer dan 25.000
mensen naar de Heizelpaleizen voor InterClassics Brussels, na
de Zoute Grand Prix in Knokke zowat het grootste oldtimer-

gebeuren op Belgische bodem. Ook onze fotograaf was van de partij, hij
kwam terug met dit bijzonder fraaie beeldverslag … en een sticker van

#RedDeOldtimer.
De oldtimers hebben de wind al een tijdje van voren, toch

Pininfarina, Bertone, Touring, Ghia of Zagato. Het leverde de

bewees de afgelopen editie van InterClassics Brussels eens

auto naast zijn onmetelijke aantrekkingskracht vooral een

te meer dat we meer dan ooit verknocht zijn aan ons auto-

ongelofelijke visuele verscheidenheid op, die sindsdien (he-

mobiele erfgoed. Wat ooit begon als ‘het kleine broertje’ van

laas) nooit meer geëvenaard zou worden. Op het themaplein

InterClassics Maastricht is inmiddels uitgegroeid tot een niet

van de Great Italian Designers bracht InterClassics Brussels 15

te missen afspraak voor al wie ook maar een beetje affiniteit

iconen samen van de befaamde Italiaanse carrozzeria’s, deze

koestert voor klassieke vierwielers. Ook dit jaar was de kwa-

door Pininfarina ontworpen Ferrari 500 SuperFast – één van

liteit van de aanwezige wagens ronduit fenomenaal te noe-

de slechts 37 geproduceerde exemplaren – heeft overigens

men, het was dan ook bijna onbegonnen werk om, tussen de

nog toebehoord aan een zekere Peter Sellers, beter bekend

zowat 1.000 tentoon- (en vaak ook te koop) gestelde wagens,

als Inspector Clouseau uit de Pink Panther-films. De zeldza-

onze persoonlijke favorieten aan te duiden. Al hebben we het

me coupé werd tussen 1964 en 1966 gebouwd en was het

toch maar geprobeerd.

topstuk uit Ferrari’s top of the line America-lijn. Onder de
motorkap lag een 5 liter grote V12 van 400 pk, goed voor een

Ferrari 500 SuperFast (ex-Peter Sellers)

topsnelheid van 275 km / u … voor wie het aandurfde.

Het hoofdthema van deze vijfde lustrumeditie waren de ‘Great
Italian Designers’. In de gouden jaren van de automobiel viel

Lamborghini Miura P400 SV

er als constructeur vooral status te vergaren door je model-

Zelfs zonder de kanariegele outfit kroonde deze Lamborghini

len te laten signeren door artisanale koetswerkbouwers als

Miura P400 SV (voor Super Veloce) zich dit jaar moeiteloos
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WAT OOIT BEGON
ALS ‘HET KLEINE
BROERTJE’ VAN
INTERCLASSICS
MAASTRICHT
IS INMIDDELS
UITGEGROEID
TOT EEN NIET TE
MISSEN AFSPRAAK.

tot de absolute vrouwen- én mannenmagneet op de afgelopen editie van InterClassics. Ook na bijna 60 jaar heeft het
ontwerp van de briljante Marcello Gandini immers nog geen
spat van zijn oorspronkelijke aantrekkingskracht verloren,
tot op vandaag blijft de mooiste Lambo aller tijden (en de
mooiste auto tout court?) de beste reclame die designhuis
Bertone zich ooit had kunnen dromen. Droom zelf overigens

100 jaar Bentley: Hip hip hoera

gerust verder, want voor een Miura SV in deze uitzonderlijke

Om het eeuwfeest van datzelfde Bentley in de verf te zetten,

concoursstaat moet je al gauw een miljoen of twee neertellen

verzamelde InterClassics in samenwerking met de Belgische

– mocht je al iemand zo gek krijgen om zijn exemplaar nog

invoerder en Bentley Heritage UK een vijftiental topstukken

van de hand te doen, welteverstaan.

uit de rijke geschiedenis van het merk. Opvallend: met de
3 Litre Harrison 2 Seater uit 1921 en de 8 Litre uit 1930 bracht

Porsche 935 ‘Moby Dick’

InterClassics de eerste en laatste Bentley samen die door op-

Net als op elke oldtimerbeurs eiste Porsche ook op

richter Walter Owen Bentley himself werden ontworpen.

InterClassics het numerieke overwicht op. De Belgische
invoerder, die ons er maar al te graag aan herinnert dat 70
procent van de Porsches die ooit gebouwd werden nog
steeds rondrijden, greep de gelegenheid te baat om zijn
Heritage-afdeling in de kijker te zetten, al zijn wij ons vooral
gaan vergapen aan deze in Martini-livrei gespoten Porsche
935 ‘Moby Dick’, een op de 911 GT2 RS gebaseerde feesteditie

TWEEDE KANS
Heb je na het zien van bovenstaande foto’s plots bijzon-

waarmee Zuffenhausen vorig jaar zijn 70e verjaardag vierde.

der veel spijt dat je zelf geen kijkje bent gaan nemen op

Er werden in totaal slechts 77 exemplaren van gebouwd, elk

InterClassics Brussels? Geen nood, van 16 tot en met 19

met een prijskaartje van … 700.000 euro.

januari krijg je al een herkansing met de 27e editie van
InterClassics Maastricht. Dit jaar staat de beurs in het

F1-iconen

teken van ‘Forgotten Classics’, auto’s van roemruchte

Voor de autosportliefhebbers viel er overigens nog veel

merken die de industriële revolutie in de autowereld niet

meer te ontdekken dan een 21e-eeuwse hommage aan de

hebben overleefd. In het themapaviljoen zullen 25 mo-

originele Porsche 935 uit de jaren ’70. Zo viel ons oog ook op

dellen te zien zijn van onder meer Talbot Lago, Hispano

deze knappe line-up van Formule 1-bolides uit de jaren ’90 en

Suiza, Pegaso, Spyker, Bristol, Horch en ons eigenste

2000, met onder meer de Jaguar R1 van Eddie Irvine en de

Minerva.

door Porsche-mechaniek voortgestuwde Footwork-F1 van
Michele Alboreto. Ook de inmiddels legendarische Speed 8,

Blijf je toch liever in eigen land, weet dan dat de zesde

de auto waarmee Bentley in 2001 na een afwezigheid van 73

editie van InterClassics Brussels zal doorgaan van vrijdag

jaar (!) terugkeerde in de 24 Uur van Le Mans (en in 2003 nog

20 tot en met zondag 22 november 2020 in Brussels Expo.

eens wist te zegevieren ook, nvdr) was van de partij.

Meer informatie vind je op de website interclassics.be .

NIEUWE JEEP® RENEGADE
DE ULTIEME SUV.
VOOR BUSINESS…
VOOR AVONTUUR…

In 1974 ontwikkelde en introduceerde Jeep® de allereerste SUV op de markt. Vandaag
zijn we met de Jeep Renegade nog steeds leader op vlak van prestaties, innovatie en
design. Jeep® Renegade Limited garandeert u instant plezier.
Ontdek zijn comfort en veiligheidsuitrustingen, met onder meer: ParkSense
parkeersensoren voor en achter, Panic Brake Assist en Traffic Sign Recognition.
Geniet aan boord van een touch screen met Apple CarPlay of Android Auto™ (1) &
Smartphone mirroring.
GA MET UW BUSINESS METEEN DE JUISTE RICHTING UIT. CONTACTEER UW JEEP BUSINESS
CENTER VOOR EEN FLEET-OFFERTE OP MAAT. MEER INFO OP JEEP.BE

6,7 - 7,3 L /100 KM • 151 -165 G/KM CO2 (WLTP)
(1) Android Auto™ zal binnenkort beschikbaar zijn in België. V.U.: Yann Chabert. Adverteerder: FCA Belgium N.V. vanaf 25/11/19: Da Vinci Laan3-7,1930 Zaventem. RPR Brussel. BTW: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE86 4829 0250 6150.
Milieu-informatie [K.B. 19.03.04]: www.jeep.be. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Jeep® is a registered trademark of FCA US LLC.

1,3 - 2,0 L/100 KM • 34 - 45 G/KM CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.
* Dit cijfer is louter informatief. Berekend op basis van marginale aanslagschijf van 53,50%, na toepassing van vrijstelling woon-werkverkeer (alleen van toepassing bij
werknemers). De uiteindelijk verschuldigde belasting is afhankelijk van de werkelijke (gezins)situatie.

De Mercedes C-Klasse
Plug-in Hybrid Business Solution.
Slim, voordelig en compleet.
De fiscaal intelligente C-Klasse Business Solution met Plug-in Hybrid-aandrijving biedt u het beste van twee werelden: 100%
elektrisch rijden tijdens uw dagelijkse rit, en overschakelen op de diesel- of benzinemotor voor langere afstanden.
En het beste van allemaal is dat deze PHEV’s in aanmerking komen voor fiscaal intelligente voordelen.
Meer info bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz of ga naar mercedes-benz.be

C-Klasse 300 e Break Business Solution.
• Vanaf € 53.240,00 incl. BTW.
• Netto VAA vanaf € 62,92/maand*

