
Uw mobiliteit veelzijdig bekeken…

Nooit werden er zoveel fietsen verkocht als in 2019 met een belangrijke stijging van e-bikes en speed pedelecs.  
Uw fietsvrijheid wordt dankzij deze fietsen immers in belangrijke mate ondersteund, zelfs gestimuleerd!

Ondanks de Vlaamse premie van 2.000 tot 4.000 Euro bij aankoop van een elektrische auto bleven de 
verkoopcijfers bedroevend laag (voor wie het nog niet wist… deze premie is afgeschaft sedert 01/01/2020!).
In 2019 zorgde de extra fiscale druk bij aankoop van dieselwagens wel voor een verschuiving naar meer 
benzinemotoren.  Tezelfdertijd blijkt uit een onderzoek dat de gemiddelde kosten van het autogebruik – zonder 
rekening te houden met de aankoopprijs (!) zo’n 400 Euro per maand bedraagt (studie van de organisatie Transport 
& Mobility Leuven – cijfers 2016)

Kwestie dus van uw mobiliteit én de kosten ervan veelzijdig te bekijken!

In 2020 was het Autosalon het salon van de verwarring…  Het aantal wagens, modellen en motorisaties was 
nooit zo groot.  De discussie over wat nu al dan niet het voordeligst is wordt niet altijd met de goede argumenten 
gevoerd.  Wat uw keuze uiteraard bemoeilijkt!  

Heel wat merken verruimen hun aanbod met elektrische wagens (EV) en proberen u te verleiden via dalende 
prijzen en/of een groter rijbereik van hun elektrisch aanbod.  Vandaag zitten vooral auto’s uit het hogere segment 
in het aanbod (denk aan Audi E-tron) of de kleinere op stedelijk verkeer gerichte modellen (denk Renault Zoë).  De 
middenklasse en de SUV’s komen nu ook in het aanbod en 2020 zal het jaar zijn van de lancering van méér dan 
20 nieuwe modellen die het enkel van hun e-motor moeten hebben.  De echte E-auto is nog steeds onderhevig aan 
de twijfel van het (te) beperkte rijbereik!

In het e-aanbod is de ‘mild hybrid’ (HEV) een klassieke wagen die met een elektromotor met zwakke batterij 
is uitgerust. De niet gebruikte energie (bv. bij het afremmen) wordt opgeslagen. De elektrische motor dient om de 



klassieke motor te ondersteunen.  Zo daalt het gemiddeld verbruik.  Zie het als hulpmiddel voor korte afstanden in 
stedelijke omgeving maar geen echte e-motorisatie!

Plug in hybride (PHEV) wagens combineren een e-motor (met beperkt rijbereik) met een klassieke diesel- of 
benzinemotor. Ze zijn populair want combineren het beste van 2 werelden.  Zeker ook omdat zuiver elektrisch 
aangedreven wagens nog altijd niet hun handicap van maximaal rijbereik rond 500 km hebben weggewerkt.  Dat 
is dan wel voldoende voor het overgrote deel van de verplaatsingen maar niemand ziet zich langs de autosnelweg 
een uurtje pauzeren om de batterij op te laden…  Bij een plug in hybride kan u elektrisch een 50-tal kilometer 
overbruggen en dan overschakelen op brandstof.  Voor de dagelijkse verplaatsingen meestal ruim voldoende, bij 
grotere verplaatsingen is er het comfort van de volle tank. U kan zo ook grotere afstanden aan zonder vervelende 
stops.

Vergelijk een model op traditionele brandstof (benzine of diesel) met een elektrisch aangedreven versie en u ziet de 
kostprijs van deze laatste stijgen met minstens 10.000 Euro.  Kan u thuis met de elektriciteit van uw zonnepanelen 
opladen dan spaart u per 100 kilometer zowat 10 euro uit (auto met verbruik van 6 liter).  Laadt u thuis op tegen 
nachttarief dan kost de stroom nodig om 100 kilometer ver te rijden rond 4 Euro.  Dat is nog steeds minder dan 
de helft.  Opladen aan een publieke laadpaal is de duurste (maar snelste) optie en kost gemiddeld 11,7 Euro 
voor een laadbeurt van 100 kilometer (test VAB 2019).  U heeft dan geen voordeel wat verbruik betreft, enkel de 
milieubonus.

Uw mobiliteit en de fiscus

De belasting op een auto is verschillend als u die zelf koopt of ter beschikking krijgt van uw werkgever of bedrijf.  
Er is wel één wetmatigheid : hoe milieuvriendelijker de wagen hoe voordeliger de fiscaliteit.

Als particulier betaalt u belasting op inverkeerstelling (BIV).  In Vlaanderen wordt deze BIV bepaald door een 
combinatie van CO2-uitstoot, brandstoftype, de Euronorm en de aanwezigheid van een roetfilter.  
Daarnaast heeft u ook nog de jaarlijkse verkeersbelasting.  Voor auto’s ingeschreven na 2016 wordt deze belasting 
berekend op basis van een combinatie fiscale pk en milieukenmerken.  Het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt 
hier gehanteerd.

Als u kiest voor een ecologische auto kan u aan beide belastingen ontsnappen.  Volledig elektrische én 
waterstofwagens genieten de vrijstelling zonder einddatum.
Pug-in hybrides en CNG/LNG voertuigen krijgen een vrijstelling tot 31 december 2020.  
Opgelet : voor plug-in hybrides moet de batterij met een stekker kunnen opgeladen worden.  Bovendien moet 
de uitlaat beperkt blijven tot 50 gram CO2 per kilometer.  Voor CNG/LNG wagens moet de fiskale pk kleiner 
zijn dan 12. Zoniet geniet u enkel een vermindering forfaitair bepaald op 4000 Euro voor de BIV maar is er geen 
vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting.

Bedrijfsvoertuigen – moeilijk moet ook gaan…  
De fiscaliteit vanaf 2020 werd toegelicht op onze Info sessie voor klanten van november 2019.  Want dat het er 
niet eenvoudiger op geworden is werd daar voor iedereen duidelijk.  Evenals het principe dat ecologische wagens 
ook hier in het voordeel zijn!
U kan de volledige toelichting raadplegen via onze website https://actie.p-q.be/info-avonden

Tip : de CNG/LPG auto kan ook op benzine rijden.  U geniet hier vandaag maximaal fiscaal voordeel.  En door 
de combinatie waterstof/LPG met benzine heeft u een autonomie van 1000 km of meer!  

Tip : zelfstandige is fiscaal beter af met een lichte vrachtwagen!
U betaalt immers geen BIV noch verkeersbelasting, uw beroepskosten zijn 100% fiscaal aftrekbaar en er geldt ook 
een hogere BTW-aftrek.
Lees de uitgebreide P&Q studie en toelichting in onze krant “De Essentie”.

https://actie.p-q.be/info-avonden


Uw mobiliteit gefinancierd en verzekerd

Autoconstructeurs en hun dealers proberen meer en meer ‘all-in one’ paketten aan de man te brengen.  Private 
leaseformules, huurkopen en andere rentings spelen in op de gemaktrend… Vergeet niet dat deze formules heel 
dikwijls op maat van de autodealer zijn die hiermee zijn winstmarges opkrikt.  

Opletten 1 : In veel van de aangeboden formules wordt u geen eigenaar van het voertuig. U kan soms wel een 
aankoopoptie bedingen op het einde van de termijn.  Deze bedraagt meestal 3 tot 5 jaar.  Om de instapformule 
aantrekkelijk te houden wordt dikwijls uitgegaan van een  maximum van 10.000 af te leggen kilometer op jaarbasis 
en een hoge restwaarde, een verhoogde eerste betaling, enz. enz. 

Opletten 2 : hoeveel bedraagt de reële door u te betalen rente op de aangeboden formule?  Wat houdt de all-in 
echt in wat onderhoud en herstellingen betreft?  En is de omnium zonder of met zeer beperkte franchise voor uw 
eigen herstelling bij ongeval in fout?  Is er Rechtsbijstand inclusief en wat dekt deze?

Kiezen voor transparantie kan u heel wat besparingen opleveren :

TIP : investeert u nu in een bedrijfswagen of een privé voertuig weet dat de rentevoeten voor een krediet zich 
vandaag voor nieuwe en recente wagens beneden 1 % situeren.

TIP : alle verzekeringsmaatschappijen hebben ter gelegenheid van het autosalon promoties in de markt gezet.  
Vraag via P&Q Group advies en een haarscherpe berekening van uw auto- (en gelijk welke andere) verzekering.

Hieronder een voorbeeld van de autosalonpromotie van één van de maatschappijen waarmee P&Q Group 
samenwerkt :

U koopt privé of professioneel een SUV :
 • Uitgerust met 4 rijhulpsystemen = 15% korting op de normale premie BA of BA + Omnium 24+
 • Elektrisch aangedreven = 30% bijkomende korting op de normale premie
 • Extra voordelig voor wie de Omniumdekking afsluit : dekking veiligheid van de bestuurder voor 
  € 24,49 in plaats van € 48,99 (bevat onder meer de dekking van de lichamelijke letsels van de  
  bestuurder van het voertuig bij een verkeersongeval tot € 1,5 miljoen).
Bovendien zijn deze kortingen van toepassing zolang het contract loopt of tot aan de eerste wijziging van het 
contract.

Wat uw investering of te verzekeren risico ook is, de specialisten van de P&Q Group helpen u graag zoeken naar 
de beste oplossing!  



Overzicht van de fiscale aftrekmogelijkheden in het kader van uw pensioenopbouw

De fiscale plafonds werden in 2020 eens te meer geïndexeerd.  Hierna een overzicht wat kan en welke bedragen 
van belang zijn!

Voor de derde pijler-oplossingen voor “particulieren”:
 

                                                            Fiscaal plafond inkomstenjaar 2020
Pensioensparen 1ste plafond 990 euro  2de plafond 1.270 euro
Langetermijnsparen 179,10 euro + 6% netto belastbaar beroepsinkomen met een maximum 

van 2.390 euro  
 
Voor de tweede pijler-oplossingen voor “zelfstandigen”:

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

-  De maximumpremie van een gewoon VAPZ-contract is 8,17% van het referte-inkomen met een absoluut 
maximum van 3.291,30 euro.
-  De maximumpremie van een sociaal VAPZ-contract is 9,40% van het referte-inkomen met een absoluut 
maximum van 3.786,81 euro.

Het referte-inkomen zijn de beroepsinkomsten van het aanslagjaar waarvan het jaartal verwijst naar het 2e 
kalenderjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het jaar waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn. 
De minimale premie bedraagt nog steeds 100 euro, ongeacht het inkomen.
In de praktijk vermeldt het vervaldagbericht van de verplichte sociale bijdragen dat de zelfstandige ontvangt van 
zijn sociale kas het geherwaardeerde inkomen.

Wie heeft toegang tot de VAPZ en de POZ?
 

Statuut Inkomensvoorwaarde 2020
Zelfstandige in hoofdberoep -
Zelfstandige in bijberoep die bijdragen verschuldigd 
is die minstens gelijk zijn aan de bijdragen van een 
zelfstandige in hoofdberoep.

13.993,78 euro

Zelfstandige in hoofdberoep – starter 13.993,78 euro
Zelfstandige die de pensioenleeftijd heeft bereikt, maar 
geen effectieve pensioenuitkering krijgt en die bijdragen 
verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de bijdragen 
van een verzekeringsplichtige in hoofdberoep.

13.993,78 euro

Meewerkende echtgenoot onderworpen aan maxi-
statuut en bijdragen betaalt als zelfstandige in 
hoofdberoep.

6.147,47 euro

Zelfstandige helper = verzekeringsplichtige helper 
die de voor een hoofdberoep voorziene bijdragen 
verschuldigd is ook in geval hij een starter is.

13.993,78 euro

Grensbedragen in de 80%-regel 

Bij de berekening van de 80%-regel wordt een raming gemaakt van het wettelijk pensioen. Voor zelfstandigen gaat 
men uit van een forfaitair bedrag dat vastgesteld wordt op 25% van de maximale brutobezoldigingen waarmee 



men rekening houdt om het wettelijke pensioen te bepalen. Voor 2020 bedraagt deze loongrens 70.123,90 
euro. Het pensioen waarmee men maximaal rekening zal houden is dus 17.530,97 euro.

Bij de raming van het wettelijk pensioen moet ook rekening gehouden worden met het wettelijk minimumpensioen, 
namelijk 15.196,38 euro.

Voor de tweede pijler-oplossing voor “werknemers zonder of met beperkte aanvullende 
pensioenrechten” - het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers:

De maximumpremie van een VAPW is 1.620 euro of 3% van het referentieloon (indien dit referentieloon > 
54.000 euro) verminderd met de reeds opgebouwde pensioenreserves in de tweede pijler in het kader van een 
groepsverzekering of sectorplan. Dit referentieloon is het jaarlijks brutosalaris van het tweede jaar voorafgaand 
aan het jaar van de opbouw én vóór aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen.

Te ingewikkeld?  Niet transparant?  Roept dit méér vragen dan antwoorden op?  Ook wij maken 
de bedenking ‘waarom moet het allemaal zo complex zijn’…  Tezelfdertijd zijn onze adviseurs 
klaar om u bij te staan in de voor u voordeligste keuze.  Maak gebruik van onze expertise.


