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Inleiding

Op 26 mei 2019 vinden verkiezingen plaats van de Europese parlementsleden, 
het Belgische Federale parlement en de Regionale parlementen.

Brussels Studies Institute berekende dat er 635.000 bedrijfswagens (personen
wagens) rondrijden in België. Op een totaal van 5,75 miljoen maakt dat 
11%. Bedrijfswagens vertegenwoordigen echter de helft van alle nieuw 
ingeschreven voertuigen. Hun economische belang kan daarom moeilijk 
onderschat worden. Leasingwagens vertegenwoordigen het grootste deel van 
de bedrijfswagens.

Renta vertegenwoordigt de belangen van de leasingmaatschappijen en 
autoverhuurders. Meer dan 95% van de voertuigen in lange en korte termijn 
verhuur rijden bij leden van Renta.
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De afgelopen legislaturen hebben een aantal wettelijke initiatieven invloed 
gehad op de markt van bedrijfswagens en voertuigen van professionele 
gebruikers:

• Aanpassing van de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting en de 
personenbelasting van zelfstandigen (vanaf aanslagjaar 2021).

• Aanpassing van de CO2basis voor sommige hybride voertuigen met 
impact op de personenbelasting (Voordeel Van alle aard)  en op de 
aftrekbaarheid vennootschapsbelasting en de personenbelasting van 
zelfstandigen (vanaf aanslagjaar 2021).

• Nieuwe Europese regelgeving rond de testcyclus die het verbruik en de 
uitstoot vastlegt voor personenwagens (2018, bestelwagens vanaf 2019), 
de zogenaamde “WLTP” procedure.

• Hogere accijnzen op diesel.
• Invoering van de mobiliteitsvergoeding (“cash for car”, 2018).
• Invoering van een mobiliteitsbudget (2019).
• Aanpassing van de autofiscaliteit in het Vlaamse gewest.

Daarnaast zijn er een aantal maatschappelijke en omgevingsfactoren die de 
sector van de bedrijfs en huurwagens de laatste tijd beïnvloeden:

• De shift in brandstoffen van nieuw verkochte voertuigen (ontdieselijking, 
elektrificatie,…).

• De opkomst van alternatieve vervoerswijzen en shift van bezit van een 
vervoermiddel naar gebruik (car sharing, Fiets, private lease, mobility as a 
service,…).

• Evolutie van stedelijke/gemeentelijke wetgeving over toegelaten 
voertuigen (Low Emission Zones, circulatieplannen).

• Technologische evolutie (connected cars, zelfrijdende auto’s,…).
• Toegenomen congestie.
• Toegenomen aandacht voor milieu: lokaal (Nox, fijn stof,…) en globaal 

(CO2).
• Toegenomen “enforcement”  controle op voertuigen door de overheid 

(ANPR, trajectcontrole, alcohol(slot), hogere boetes en pakkans,…).
• Terrorismedreiging en toegenomen aandacht voor identificatie van 

bestuurders en tegelijk meer privacyrechten voor gebruikers.
• Framing en aanwakkering door bepaalde belangengroepen en pers over 

de bedrijfswagen als een “probleem”, als oorzaak van fiscale ongelijkheid, 
congestie en bron van vervuiling. Discours legt druk op de politiek.



Speerpunten van Renta

De leasing en verhuursector van voertuigen wil:

• Zich actief inzetten voor een verdere vergroening van de (bedrijfs)
wagenparken, met een realistische visie die een geleidelijke overgang naar 
de meest duurzame en minst vervuilende technologieën.  

• Bedrijven en gebruikers van bedrijfswagens helpen om de omslag te 
maken naar alternatieven of aanvullingen die het aantal gereden 
auto kilo meters kunnen terugdringen.

• Dat maatregelen die die duurzaamheid verbeteren de individuele keuze-
vrijheid op vlak van mobiliteit niet aantasten.  

• De overheid helpen bij een vlottere identificatie van bestuurders van 
leasing of huurwagens. 

• Een ondersteunende en actieve rol spelen in de technologische ontwikke-
lingen in de mobiliteitssector zoals betrokkenheid bij mobility as a service, 
zelfrijdende voertuigen etc.

• Blijvend zuurstof geven aan zowel grote bedrijven als kmo’s, maar ook aan 
zelfstandigen en private personen om op een gemakkelijke en budgetvriende
lijke manier gebruik te maken van mobiliteitsoplossingen en automobiliteit. 

• Meewerken aan initiatieven die de consument beter beschermen. 

De leasing en verhuursector van voertuigen vraagt aan de overheid:

• Een eenvoudigere, duidelijke en stabiele fiscaliteit voor bedrijfsmobiliteit. 

 − Afschaffing van de overbodige mobiliteitsvergoeding (cash4car)
 − Afschaffing van de regeling “fake hybrides”.
 − Vereenvoudigde formules voor berekening VAA en CO2bijdrage. 

Voluit gaan voor het criterium “groen” bij de bepaling van het VAA, 
dat wil zeggen catalogusprijs schrappen. Dit laatste benadeelt de 
duurdere groene wagens.

 − Een gunstigere BTW aftrekbaarheid voor groene alternatieven. 
 − Een faire fiscale regeling voor de overgang van NEDC uitstootwaarde 

als basis voor de (bedrijfswagenfiscaliteit) naar de WLTP waarden 
zodat nieuwe voertuigen niet afgestraft worden omwille van een 
andere testmethode.

 − Duidelijke afspraken bij het begin van de legislatuur die voor de hele 
regeringstermijn blijven gelden.



• Aanpak van de congestie op de weg.

 − Investeringen in wegeninfrastructuur.

 0 Snelle uitvoering van de geplande werken aan de Brusselse en 
Antwerpse Ring. 

 0 Realisatie van quick wins. 
 0 Verloedering van de Brusselse infrastructuur aanpakken.
 0 Investeringen in het GEN voltooien en parkeerinfrastructuur 
rond stations uitbreiden en optimaliseren.

 − Alle gemotoriseerde tweewielers opnemen in pijler 2 van het 
mobiliteits budget.

 − Mobiliteitsbudget uitbreiden naar nietrechthebbenden op een bedrijfs
wagen en naar de zelfstandigen en zelfstandige bedrijfsleiders.

 − Mobiliteitsplan voor alle ondernemingen invoeren.
 − Verschuiving van de forfaitaire belastingen BIV en jaarlijkse wegen

belasting naar een slim kilometerheffing systeem. Voor Renta is het 
cruciaal dat het ‘quid pro quo’ principe geldt, de gebruiker dient in ruil 
voor wat hij betaalt ook reistijdverkorting in de plaats te krijgen. 

 
• Een verbetering van het speelveld zodat verhuurders, huurders en 

bestuurders duidelijk weten waar ze op welk moment aan toe zijn.

 − Bekrachtiging van de gedragscode voor private lease die opgesteld 
werd door de sector.

 − Een regelgevend kader voor deelwagens.
 − Geen aantasting van het eigendomsrecht van voertuigen in geval 

van overtredingen of andere tekortkomingen door een huurder of 
bestuurder. 

 
• Betere afhandeling van overtredingen en criminaliteitsbestrijding. 

 − Verplicht aanmeldsysteem van de gebruikelijke bestuurder van een 
voertuig naar alle rechtspersonen (via FMS of andere).

 − Toegang voor leasemaatschappijen en verhuurders tot rijbewijsgege
vens van bestuurders (via elektronische identiteitskaart of andere) ten 
einde ongeoorloofd gebruik van huur en leasewagens door personen 
die (tijdelijk) geen recht hebben tot sturen te vermijden.



 − Kentekenaansprakelijkheid dient in alle omstandigheden over te gaan 
op de persoon die het voertuig gebruikt of onder zich heeft als een 
rechtspersoonkentekenhouder op voorhand de identiteit van de 
betreffende persoon heeft meegedeeld aan de overheid.

Deze problematiek stelt zich voor:

 0 Sommige buitenlandse boetes.
 0 GAS Boetes.
 0 Gemeentelijke en gewestelijke retributies (zoals parkeerhef
fingen, kmheffing, overlastboetes en in de toekomst mogelijk 
andere).

• Bevordering van de implementatie van technologische innovaties en 
ontwikkelingen.

 0 Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen ondersteunen.
 0 Het wetgevend kader aanpassen zodat zelfrijdende voertuigen 
mogelijk worden op onze wegen.

• Realistische regelgeving voor milieu en klimaat.

 0 Geen uitsluiting van aandrijftechnologieën, maar belonen wat 
beter is voor het milieu.

 0 Lageemissiezones dienen consistente regelingen te kennen in 
heel het land.

 0 Prioriteit op het uit dienst nemen van de oudste voertuigen 
eerst. Een focus op vergroening van nieuwe voertuigen is nuttig, 
maar oude voertuigen vervangen door jonge wagens zet veel 
grotere stappen vooruit voor het milieu.


