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Inhoud

Hyundai kijkt ook naar de toekomst. Sterker nog: we veranderen de toekomst. Daar is onze ix35 Fuel Cell, de allereerste brandstofcel-
auto op de markt, een mooi voorbeeld van. Net als de Hyundai IONIQ, verkrijgbaar als Hybride, Electric of Plug-in. Met deze wagens kiest 
u voor low-to-zero emission én het vertrouwde gestroomlijnde rijcomfort, bekroonde design en slimme toptechnologie van elke 
Hyundai. 

Innoveren om vooruit te gaan ... Dat is onze filosofie, meer dan ooit. 

Ontdek ons gamma, kom gerust langs voor een testrit of spreek ons aan voor meer info. 
U zal aangenaam verrast zijn door onze mobiliteitsoplossingen.

Vriendelijke groet,

Dominique Jacoby

Hyundai Belgium NV

Dominique Jacoby - Fleet & Corporate Sales Manager - dominique.jacoby@hyundai.be

Eddy Van Hemelrijck - Fleet Account Manager - eddy.van.hemelrijck@hyundai.be - +32 3 450 06 12

Kaat Van Severen - Fleet & Leasing Account Manager - kaat.van.severen@hyundai.be - +32 3 450 05 10

Het Belgische fleet team

Welkom bij Hyundai,

Of u nu zelfstandige bent, zaakvoerder van een KMO of de fleet van een grote onderneming beheert, in Hyundai vindt u een betrouwbare, 
innovatieve en duurzame partner. Niet voor niets worden we vandaag “new premium” genoemd.

Ons gamma is ontwikkeld, ontworpen en hoofdzakelijk geproduceerd in Europa. Het is dan ook perfect afgestemd op de wensen van 
Europese klanten. Van stadswagens tot berlines voor mensen die veel de weg op moeten en een LCV-gamma: we weten wat onze 
klanten willen. 

Bij Hyundai vindt u een prijs-kwaliteitverhouding die uniek is in de markt van de bedrijfswagens.

Op het vlak van kwaliteit doen we geen toegevingen. Het bewijs: we bieden u 5 jaar, zonder kilometer beperking. Dat vindt u bij geen 
enkel ander merk. Zo’n uitgebreide garantie verlaagt voor u de total cost of ownership, want: minder onderhoudskosten en een hogere 
restwaarde.
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Hyundai: op maat van uw bedrijf.
Wie het Hyundai-gamma bekijkt, ziet meteen dat we veel aandacht besteden aan de wensen van fleetklanten. Onze wagens zijn jong, vooruitstrevend 
en op maat van businessklanten. Zowel op het vlak van design, comfort, zuinigheid en gebruiksgemak.

De nieuwe Tucson, de nieuwe i30 en IONIQ werden ontwikkeld met de fleetklant in het achterhoofd. Met succes, want we zagen onze fleetverkoop de 
afgelopen jaren sterk stijgen. En ook de komende jaren blijven we veel aandacht besteden aan fleetklanten. Onze Europese ontwerpers en ingenieurs 
stemmen alle Hyundai-modellen perfect af op de wensen van lokale markten.

Hyundai is bovendien het enige automerk dat u standaard 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking* biedt. En onze meest recente modellen verbazen 
iedereen met hun zuinigheid, veiligheidsuitrusting en afwerkingskwaliteit. Goed voor u en uw medewerkers, en goed voor de restwaarde van een Hyundai. 

Ontdek het gevarieerde fleetgamma en onze diensten in deze brochure. U ziet meteen dat een Hyundai altijd een uitstekende investering is.

5 jaar waarborg zonder kilometerbeperking
Hyundai is het enige merk dat u standaard 5 jaar garantie zonder kilometer-
beperking biedt op alle personenwagens. Ook met de H350 en H-1 bent 
u gerust. Bij deze wagens geniet u 3 jaar garantie zonder kilometerbeperking.

5 jaar lang topkwaliteit
Alle productie- en fabricagefouten zijn gewaarborgd. En we herstellen 
uw wagen kosteloos in geval van pech.

5 jaar lang pechverhelping in heel Europa
Onverwacht pech? Panne, verkeerd getankt, sleutels verloren of een lege 
batterij? Geen probleem, we staan 24/24u en 7/7d voor u klaar in binnen- 
en buitenland.

5 jaar gratis Health Check
Dankzij deze bijkomende check, tussen twee onderhoudsbeurten in, bent 
u zeker dat alle onderdelen perfect in orde zijn. Vloeistoffen, remmen, 
banden, ruitenwissers én verlichting.

Europese bouwkwaliteit, hoge restwaarde
Onze modellen voor de Europese markt worden niet alleen in Europa  
ontworpen. 90% van onze verkochte wagens in Europa, worden er ook  
gebouwd. Steeds volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen. Met 
als resultaat een betrouwbare Hyundai die u ook een hoge restwaarde 
biedt.  

Hyundai Lease
Kan het nog gemakkelijker en voordeliger dan een bedrijfswagen kopen? 
Absoluut: een Hyundai leasen. U kiest een wagen en de diensten die u 
wilt tijdens de looptijd van het contract. Taksen, verzekeringen, onder-
houd & herstellingen, banden, vervangwagen, ... En u hoeft zich nergens 
meer zorgen over te maken. Ook niet over uw budget.

Hyundai: een wereldmerk  
dat Europa verovert.
Hyundai is ’s werelds sterkst groeiende autobouwer. In 2015 verkochten we 4,96 miljoen wagens in meer dan 250 landen. Naast ons hoofdkwartier in 
Ulsan, Zuid-Korea, zijn we sterk aanwezig in Europa. Vanuit ons European Technical Centre in het Duitse Rüsselsheim ontwikkelen designers, ingenieurs 
en specialisten uit verschillende disciplines vooruitstrevende wagens die perfect aansluiten bij de verwachtingen van fleetklanten.
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R&D Centres

1 Hyundai Motor Europe Technical Centre, Germany
2 Hyundai Motor Europe Test Centre Nürburgring, Germany
3 Hyundai Motor India Engineering PVT, India
4 Beijing Hyundai Technical Centre, China
5 Hyundai-Kia R&D Centre, Korea
6 Hyundai Motor Japan R&D Centre, Japan
7 Hyundai California Design & Technical Centre Inc., USA
8 Hyundai America Technical Centre Inc., USA

Factories | Units per year

9 Nosovice, Czech Republic | 300,000
10 St. Petersburg, Russia | 200,000
11 Izmit, Turkey | 200,000
12 Chennai, India / 650.000
13 Beijing, China | 1,050,000
14 Korea / 1.790.000
15 Alabama, USA / 370.000
16 Piracicaba, Brazil / 180.000

Hyundai Motor Europe, Offenbach  
am Main, Germany

European Technical Centre, Rüs-
selsheim, Germany

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens 
die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai verdeler aan een eindklant en bij een 
erkende verdeler op onderhoud gaan, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het 
garantieboekje.
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Uitstekend  
verdelernet

Hyundai  
i20 WRC

Hyundai heeft een uitstekend netwerk in Europa. In België vindt u een 
100-tal verdelers, dus ook in uw buurt. En om fleetklanten nog beter van 
dienst te zijn, hebben we verschillende Hyundai Fleet Centres. Onderhoud, 
advies, specifieke diensten voor uw bedrijf, ... precies wat u als fleetmana-
ger of uw medewerkers belangrijk vinden. 

Geperfectioneerd in het World Rally Championship.
Met de i20 WRC bewijst Hyundai dat het elke uitdaging aankan. Aan het 
stuur van deze hoogtechnologische competitiewagen haalde onze land-
genoot Thierry Neuville uitstekende resultaten in het World Rally Championship. 
En elke kilometer die Thierry aflegt, levert belangrijke kennis op. Kennis 
die zijn weg vindt naar alle modellen in ons gamma. Zo zorgen we ervoor 
dat ook uw Hyundai garant staat voor rijplezier en dynamiek.

Het Hyundai fleet gamma
Fleetklanten hechten veel belang aan comfort en technologie aan boord. En dat vindt u bij elke Hyundai terug. Wat bij vele andere bedrijfs-
wagens opties zijn, vinden wij, bij Hyundai, de normaalste zaak van de wereld. Want werken en ondernemen moet aangenaam blijven. 

Altijd een Hyundai bedrijfswagen op maat. 
Elk Hyundai model is verkrijgbaar in een speciale fleetversie, die opvalt met een verrassend uitgebreide standaarduitrusting. De i20, i30, 
Tucson, ... zijn precies wat elke medewerker of zelfstandig ondernemer zoekt. En zonder dat het u te veel kost. Een Hyundai bedrijfswagen 
denkt aan uw comfort én aan uw budget. 

Bekijk onze bedrijfswagens in detail. Ze zijn gemaakt voor fleetklanten. 
U ziet het meteen aan hun standaarduitrusting. Navigatiesysteem, parkeersensoren, telefoonverbinding met Bluetooth®, ... vindt u op elke 
fleetversie terug. En dat voor een aantrekkelijke prijs. 

Rij emissievrij, ook in het bedrijf.
Al gedacht aan een Hyundai IONIQ als bedrijfswagen? Hybride, Electric of Plug-in: door hun lage (of zelfs geen) uitstoot, kunt u rekenen op 
heel aantrekkelijke fiscale voordelen. U geniet het typische rijcomfort en toptechnologie die u van een Hyundai verwacht. En uw bedrijf 
maakt met zo’n duurzame wagen overal een positieve indruk.
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De lat hoger gelegd. 
Een mooi voorbeeld van onze fleetfilosofie: compact, maar ruim uitgerust en prachtig 
afgewerkt. De i20 biedt u standaard wat bij veel andere bedrijswagens optioneel is.

Het is tijd voor de nieuwe i30. Vooruitstrevend en tegelijk tijdloos design, verbazend rijcomfort en 
perfecte connectiviteit: de nieuwe Hyundai i30 is jong van geest, met een volwassen uitrusting die 
iedereen aanspreekt. Het is de juiste auto op het juiste moment, alles wat u verwacht en meer.

i20 Twist  Techno Pack – 1.1 CRDi 75pk New i30 Twist Techno Pack - 5D 1.6 CRDi 110 pk

· Navigatie 
·  Achteruitrijcamera 
· 16” lichtmetalen velgen 
· 2 luidsprekers achteraan

· Lichtsensor 
·   Parkeersenoren achteraan
·   Cruise control met snelheidsbegrenzer 
·   Airconditioning

Uitrusting · LED-koplampen & LED-dagrijverlichting
·  Elektrisch inklapbare en verwarmde buitenspiegels
·  16” lichtmetalen velgen 
·  Automatische airconditioning met 2 zones
·  Tom Tom Live Services - 7 jaar gratis

·  Navigatiesysteem met 8“ aanraakscherm  
en achteruitrijcamera

·  Android Auto & Apple Car Play
·  Bluetooth® handsfreesysteem
·  Parkeersensoren achteraan

Uitrusting

Technische specificaties

CO2 uitstoot 103 g/km

Vermogen  55 kW (75 pk)/4.000 tpm

Lengte 4.035 mm

Breedte 1.734 mm

Gemiddeld
Buiten bebouwde kom 3,4 l 
Binnen bebouwde kom 4,9 l 
Gemengd verkeer 4,0 l

Technische specificaties

CO2 uitstoot 99 g/km

Vermogen  81 kW (110 pk)/4.000 tpm

Lengte 4.340 mm

Breedte 1.795 mm

Gemiddeld
Buiten bebouwde kom 3,8 l
Binnen bebouwde kom 3,2 l
Gemengd verkeer 3,4 l

* i30 Wagon wordt verwacht in het najaar 2017.
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Een echte winner.  
De i40 is een onweerstaanbare bedrijfswagen, waar u telkens met de glimlach instapt. Kijk naar zijn even-
wichtige Europese design en alle toptechnologie aan boord. U ziet meteen: dit is een echte winner.

Hij weet wat u wilt. 
U zit hoger. U zit comfortabel. U bent altijd met iedereen verbonden. U rijdt vlot en veilig. 
En u hebt alle plaats van de wereld. Eindelijk een bedrijfswagen die volledig rond U gebouwd is.

i40 Wagon Premium –  1.7 CRDi 115pk Tucson Premium –  1.7 CRDi 115pk

·  Radio CD/MP3 met AUX/USB-aansluiting
·  ISG (start/stop systeem)
·  Anti-diefstalsysteem met immobilizer
·  Cruise Control met snelheidsbegrenzer
·  Privacy glass achteraan

·  Navigatiesysteem met geïntegreerde  
achteruitrijcamera

·  Automatische dual zone airconditioning
·  Parkeersensoren voor- en achteraan
·  Elektronische parkeerrem met Autohold-functie

Uitrusting
·  Automatische koplampen (lichtsensor)
·  Geïntegreerde radio met AUX/USB-aansluiting
·  Bluetooth® handsfreesysteem
·  Cruise Control met snelheidsbegrenzer
·  Parkeersensoren achteraan

·  Navigatiesysteem met achteruitrijcamera
·  Automatische airconditioning
·  Verwarmde zetels vooraan
·  Elektrisch inklapbare buitenspiegels
·  17” lichtmetalen velgen

Uitrusting

Technische specificaties

CO2 uitstoot 110 g/km

Vermogen  85 kW (115 pk)/4.000 tpm

Lengte 4.775 mm

Breedte 1.815 mm

Gemiddeld
Buiten bebouwde kom 4,9 l
Binnen bebouwde kom 4,1 l
Gemengd verkeer 4,3 l

Technische specificaties

CO2 uitstoot 119 g/km

Vermogen  85 kW (115 pk)/4.000 tpm

Lengte 4.475 mm

Breedte 1.850 mm

Gemiddeld
Buiten bebouwde kom 5,4 l
Binnen bebouwde kom 4,2 l
Gemengd verkeer 4,6 l

De i40 Wagon is ook beschikbaar in automaat DCT , 141 pk, C02-uitstoot 129 g/km
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Het beste van twee werelden. 
Een luxueuze SUV als bedrijfswagen? Binnen budget? Maak kennis met de Santa Fe. 
De ideale partner voor werk en vrije tijd. Stadslanen of ruwe plattelandswegen, hier voelt u zich overal thuis.

De allereerste wagen op waterstof op de markt, het resultaat van ons engagement voor een beter 
milieu. Het enige wat zijn elektromotor uitstoot, is ... water. En hij levert dezelfde 136 pk als een ix35 
met klassieke motor. Zijn autonomie is indrukwekkend voor een wagen die niets uitstoot: 594 km.  
En uiteraard biedt hij alle comfort en rijplezier dat u van elke Hyundai verwacht. Fiscaal is deze wagen 
een droom, want: volledig emissievrij.

Meer weten? Download de Fuel Cell App.

Santa Fe - 2.2 CRDi Executive 4WD M/T ix35 Fuel Cell

·  Radio CD/MP3 met AUX/USB-aansluiting
·  Navigatiesysteem met achteruitrijcamera
·  Bluetooth® telefoonvoorbereiding 
·  Automatische dual zone airconditioning 
·  Downhill Brake Control (DBC) 
·  Hillstart Assist Control (HAC)

·  Lederen interieur
·  Verwarmde zetels voor- en achteraan
·  Parkeersensoren voor- en achteraan
· 19” lichtmetalen velgen met banden 235/55R19
· Keyless Go (openen en starten zonder sleutel)
· Elektrisch verstelbare bestuurders- en passagierszetel

Uitrusting

·  Navigatie met achteruitrijcamera
·  Parkeersensoren achteraan
·  Bluetooth® telefoonvoorbereiding
·  Automatsiche airco

·  Automatische versnellingsbak
·  Leder interieur en verwarmde zetels vooraan
·  17’’ alu velgen

Uitrusting

Technische specificaties

CO2 uitstoot 159 g/km

Vermogen  147 kW (200 pk)/3.800 tpm

Lengte 4.700 mm

Breedte 1.880 mm

Gemiddeld
Buiten bebouwde kom 4,9 l
Binnen bebouwde kom 7,0 l
Gemengd verkeer 5,7 l

Technische specificaties

CO2 uitstoot 0 g/km

Vermogen  100 kW (136pk) /5.000 tpm

Lengte 4.410 mm

Breedte 1.820 mm

Gemiddeld
Buiten bebouwde kom 0,8896 kg
Binnen bebouwde kom 0,9868 kg
Gemengd verkeer 0,9512 kg
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De toekomst zag er nooit zo aantrekkelijk uit. 
Stap in de Hyundai Ioniq en rij een nieuwe wereld binnen. Een wereld van bekroond design, indrukwekkend rijplezier, verbazend comfort en een minimum aan uitstoot. 
Ontdek zijn futuristisch ogende interieur, zijn toptechnologie die met u en het milieu meedenkt, en kies de Hyundai Ioniq die bij uw levensstijl past. Hybride, elektrisch of 
plug-in*, elke Ioniq biedt u een hoogstaande rij-ervaring, en uw leefwereld een duurzame toekomst.

· Dual zone automatische airconditioning
· Keyless Go (openen en starten zonder sleutel)
·  Navigatiesysteem met 8” aanraakscherm en 

achteruitrijcamera
· Draadloos laadsysteem voor GSM
· Adaptieve cruise control

· Parkeersensoren voor- en achteraan
· LED-dagrijlichten
· Elektrische ruiten voor- en achteraan
· Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
· Bluetooth® handsfreesysteem
· Radio MP3, RDS, DAB

·  Infinity audiosysteem met 8 luidsprekers  
(incl tweeters en subwoofer)

· Lane Keeping Assist System (LKAS)
· Autonomous Emergency Braking (AEB)

Uitrusting

Technische specificaties IONIQ hybrid Premium

CO2 uitstoot 79 g/km

Vermogen  104 kW (141 pk)

Lengte 4.470 mm

Breedte 1.820 mm

Gemiddeld
Buiten bebouwde kom 3,6l
Binnen bebouwde kom 3,l
Gemengd verkeer 3,4l

Technische specificaties IONIQ PLUG-IN Premium

CO2 uitstoot 26 g/km

Vermogen  104 kW (141 pk)

Lengte 4.470 mm

Breedte 1.820 mm

Gemiddeld 1,1l

Technische specificaties IONIQ electric Premium

CO2 uitstoot 0 g/km

Max. Vermogen  120 pk/295 Nm

Lengte 4.470 mm

Breedte 1.820 mm

Electrisch rijbereik  280 km

Capaciteit batterij 28 kWh

Standaard laadtijd +/- 4u25
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 *(3-, 5- en 6-zitter)

Een ideale multitasker. De H-1 People geeft u alle ruimte voor uw activiteiten. Hij biedt plaats aan  
8 personen én hun bagage. En iedereen geniet het comfort van een personenwagen. De H-1 is er als 
Company 3-zitter, Traveler 5-6-zitter en Executive 8-zitter.

H-1 en H-1 People 2.5 CRDi

·  Airconditioning
·  Schuifdeur links en rechts
·  Dubbele deuren achteraan (180°)*

·  Verstelbare passagiersbank vooraan

·  Sleephaken voor en achter
·  Verlichting van de laadruimte
·  Bevestigingsogen in de laadruimte*
·  Tussenschot met doorkijkraam*
·  Vinyl bescherming vloer laadruimte*

Uitrusting

Technische specificaties

CO2 uitstoot 199 g/km

Vermogen  100 kW (136ch)/3.600 tpm

Lengte 5.125 mm

Breedte 1.920 mm

Gemiddeld
Buiten bebouwde kom 6,5 l
Binnen bebouwde kom 9,3 l
Gemengd verkeer 7,6 l

Met de H350 bent u klaar voor het grote werk. Er kunnen tot 5 standaard Europaletten in zijn 
laadruimte. En u geniet het comfort van een personenwagen. Ook de garantie is comfortabel.  
U kiest zelf wat het best bij u past : 3 jaar garantie, zonder kilometerbeperking of 5 jaar garantie  
met een beperking van 200.000 km*.

*  De 3 of 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door 
een erkende Hyundai verdeler aan een eindklant en bij een erkende verdeler op onderhoud gaan, zoals vastgelegd in de algemene 
voorwaarden van het garantieboekje.

H350 Van, Chassis-cabine & Bus

·  16” stalen velgen met banden 235/65R16
·  Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
·  Elektrische ruiten vooraan
·  Bestuurderszetel regelbaar in de hoogte

·  Zetelbekleding in similileder
·  ABS met EBD (remkrachtverdeler) en BAS  

(Brake Assist System)

Uitrusting

Technische specificaties H350 Van

CO2 uitstoot 214 g/km

Vermogen  110 kW (150pk) /3.600 tpm

Lengte 5.515 mm

Breedte 2.436 mm

Gemiddeld
Buiten bebouwde kom 7,5 l
Binnen bebouwde kom 9,5 l
Gemengd verkeer 8,2 l

De H350 is beschikbaar in 2 lengtes en heeft een sleepvermogen tot 3,5 ton. De Van is verkrijgbaar in 150 pk  
en 170 pk - Euro 6 (170pk op Van, uitsluitend op Long Wheel Base & op Travel en Travel Plus Pack (niet op Company)
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Kopen of leasen?  
De rekening is vlug gemaakt.

Base Base+ Base+  
winter tyres Standard Standard+ Optimum Optimum+

Financiële 
renting +  

verzekering

Financiële 
renting

Taksen* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Technische controles ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Onderhoud & herstelling ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Pechverhelping ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Verzekeringen** - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Winterbanden - - 4 - - - 4 - -

Zomerbanden - ✔**** ✔**** - ✔**** ✔**** ✔**** - -

Vervangwagen - Cat A Cat A - - Cat A Cat A - -

Aanloopwagen O O O O O O O O O

Tankkaart*** O O O O O O O O O

Maar de rekening wordt nog beter.
U bespaart niet enkel BTW, U spreidt de kost ook nog over een maandelijks huurbedrag. En u bent van heel wat zorgen af.  
Verzekeringen, taksen, herstellingen, tot en met bandenwissels, wij regelen alles. Ook bij aanrijding of pech. Want u hebt wel wat beters te doen.

Leasen is dus voordeliger én comfortabeler. En het kan ook voor zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen. Vraag ernaar bij uw Hyundai-verdeler.

Hoe werkt het?
U kiest een Hyundai bedrijfswagen voor 2 tot 5 jaar en betaalt maandelijks een vast bedrag. Inbegrepen zijn alle diensten die u zelf wilt.  
Op de pagina hiernaast vindt u een overzicht. Zo rijdt u altijd comfortabel en zorgeloos met uw bedrijfswagen.

Kopen
U koopt een bedrijfswagen en kiest  

voor een afschrijving op 4 jaar

Leasen
U kiest een operationele leasing van Hyundai met een looptijd  

van 4 jaar en een restwaarde van €9000

Legende: O: Optie / Cat A: Categorie A

TOTAAL  €13.730 TOTAAL  €12.502

UIT UITIN IN

Auto:  €20.000 
BTW: €4.200

Totaal €24.200

Auto:  €11.000 
BTW na aftrek van de  

restwaarde: €2.310
Totaal €13.310

Verschil van €1.228

Herverkoop na 4 jaar 
€9.000  

Teruggave BTW 35%  
van €4.200

Teruggave BTW 35%  
van €2.310 
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De Hyundai Lease productpakketten

* Hieronder worden de inschrijving van het voertuig, BIV en de verkeersbelasting verstaan.

**  BA, rechtsbijstand, provisie eigen schade (2.5% van toepassing, niet van toepassing voor glasbreuk of volledige diefstal vh voertuig), bestuurdersverzekering.

*** Zowel een aanloopwagen als een tankkaart is optioneel bij alle productpakketten.

**** Bandenverbruik bij normale slijtage
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De fiscaliteit van  
de bedrijfswagen in België 
CO2-bijdrage
Principe
Indien een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan een 
werknemer die het voertuig ook privé gebruikt is er een patronale solida-
riteitsbijdrage verschuldigd.  Deze bijdrage is afhankelijk van de CO2-uit-
stoot en van het type brandstof van het voertuig en wordt daarom ook 
CO2-bijdrage genoemd. Ze wordt forfaitair bepaald en jaarlijks geïn-
dexeerd. 

Formule 2017
De maandelijkse bijdrage wordt in 2017 als volgt berekend:

· Benzine: [(CO2 g/km x 9) - 768]: 12 x 1,2488 
· Diesel: [(CO2 g/km x 9) - 600]: 12 x 1,2488 
· LPG: [(CO2 g/km x 9) - 990]: 12 x 1, 2488

 · Elektrische voertuigen :  € 20,83  x 1,2488 = € 26,01

Opmerkingen
· De Indexatiecoëfficiënt voor 2017 = 1,2488
· De maandelijkse bijdrage mag nooit lager zijn dan € 26,01  
· Hybride en plug-in hybride voertuigen volgen de formule van benzine
·  De bijdrage is niet van toepassing op zelfstandigen  en vrije beroepen. 

Ook niet  op zaakvoerders en beheerders van bedrijven die onder een 
zelfstandig sociaal statuut werken.

De CO2-bijdrage is niet meer van toepassing op lichte bedrijfsvoertuigen 
indien ze enkel beroepshalve en voor het woon-werkverkeer worden ge-
bruikt. Indien een licht bedrijfsvoertuig buiten de werkuren ter beschik-
king blijft van de werknemer, zal de werkgever moeten kunnen aantonen 
dat er voor het gebruik van de bedrijfsvoertuigen een coherent systeem 
wordt gehanteerd (bv. de functieomschrijving van de betrokken werkne-
mers,...) en er tevens effectief wordt gecontroleerd op eventueel misbruik 
van de bedrijfswagens waarbij de vastgestelde inbreuken voldoende 
zwaar worden gesanctioneerd.

Fiscale aftrekbaarheid  
van autokosten
Principe
Algemene regel: autokosten kunnen fiscaal slechts beperkt worden  
afgetrokken. Er is een onderscheid tussen:

·  Eenmanszaken en vrije beroepen:  autokosten zijn forfaitair aftrekbaar 
tegen 75%  te vermenigvuldigen met het percentage beroepsgebruik.

 ·  Bedrijven:  autokosten zijn aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot 
en de brandstofsoort (zie tabel hierna). 

Tip: hybride en plug-in hybride voertuigen volgen de kolom benzine

Brandstofkosten en rentelasten
·  De fiscale aftrekbaarheid van brandstof bedraagt steeds 75% 
·  Autokosten die voor 100% fiscaal aftrekbaar zijn :

·  Rentelasten voor contracten van minimum 24 maand
·  Uitgaven voor een mobilofooninstallatie

Correctie op de verworpen 
uitgaven in de  
vennootschapsbelasting

Volgens de fiscale circulaire van 15 juli 2014 mag in de vennootschapsbe-
lasting het totaal bedrag aan verworpen autokosten inclusief brandstof-
kosten met de totaliteit van het belastbaar voordeel van alle aard worden 
verminderd dat bij de werknemer of de bedrijfsleider in de personenbe-
lasting wordt belast. Noteer dat de correctie op de verworpen uitgave in 
de vennootschapsbelasting niet hoger mag zijn dan het totaal van alle 
verworpen auto- en brandstofkosten. 

Tip: Deze werkwijze is interessant voor voertuigen met een hoge fiscale 
cataloguswaarde en/of hoge CO2-uitstoot.  Het is de boekhouder die bij 
het opmaken van de fiscale aangifte in de vennootschapsbelasting de 
verrekening zal toepassen. Bepaalde voertuigen die bijv. volgens de tabel 
slechts voor 50% aftrekbaar zijn kunnen hierdoor na fiscale correctie voor 
een hoger percentage aftrekbaar zijn ! 

Voordeel van alle aard (VAA)

Principe
Wie als zaakvoerder of werknemer de beschikking heeft over een bedrijfs-
wagen waarmee zowel beroeps- als privé-verplaatsingen (waaronder 
woon-werkverkeer) worden gemaakt, zal forfaitair worden belast in de  
personenbelasting. 

Formule 2017
Het VAA wordt als volgt berekend :

Fiscale cataloguswaarde  
x procent CO2-uitstoot  
x 6/7  
x anciënniteitscoëfficiënt

met een minimum van € 1280,00  

• Fiscale cataloguswaarde
·  Cataloguswaarde van een voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan 

een particulier
·  Opties inbegrepen
·  Werkelijke betaalde BTW inbegrepen
·  Er wordt geen rekening gehouden met kortingen, verminderingen, 

rabat of restorno’s

• Procent CO2-uitstoot
·  Basispercentage = 5,5%
·  Indien de uitstoot van het voertuig hoger ligt dan de referentie- 

uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per gram uitstoot  
vermeerderd, tot maximum 18%.

·  Indien de uitstoot van het voertuig lager ligt dan de referentie- 
uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per gram uitstoot  
verminderd, tot minimum 4%.

·  Referentie-uitstoot : dieselmotor = 87 gr/km (waarde 2017).  
Kan jaarlijks worden aangepast.

·  Referentie-uitstoot : benzinemotor = 105 gr/km (waarde 2017).  
Kan jaarlijks worden aangepast.

• Anciënniteitscoëfficiënt
Het berekend voordeel van alle aard daalt elk jaar met 6% met een 
maximum van 30% telkens op de verjaardag van de inschrijving van 
het voertuig volgens onderstaande tabel.

C02-uitstoot  
diesel (in g/km) 

C02-uitstoot  
benzine (in g/km) 

C02-uitstoot  
100% elektrisch

Percentage fiscale 
aftrekbaarheid

0 120%

< 60 < 60 100%

61 - 105 61 - 105 90%

106 - 115 106 - 125 80%

116 - 145 126 - 155 75%

146 - 170 156 - 180 70%

171 - 195 181 - 205 60%

> 195 of ongekend > 205 of ongekend 50%
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Periode verstreken sinds de 1ste inschrijving  
van het voertuig Anciënniteitscoëfficient

Van 0 tot 12 maanden 100%

Van 13 tot 24 maanden 94%

Van 25 tot 36 maanden 88%

Van 37 tot 40 maanden 82%

Van 49 tot 60 maanden 76%

Vanaf de 61ste maand 70%



2322

Voordeel van alle aard (VAA)

Cijfervoorbeeld  2017
Cataloguswaarde excl. BTW: € 17.500

Waarde opties excl. BTW:   € 1.500

Korting excl. BTW:   € 1.900

CO2-uitstoot voertuig : 94 gr/km diesel

Datum 1ste inverkeerstelling: 1 januari 2017

Voorbeeld van een berekening van de fiscale cataloguswaarde:

(€ 17.500 + € 1.500) + ((€ 17.500 + € 1.500 - € 1.900) x 0,21) = € 22.591

Berekening CO2 coëfficiënt :

(((94 - 87) x 0,1) + 5,5) / 100 = 6,2%

Berekening jaarlijks bruto VAA:

(€ 22.591 x 6,2%) x 6/7 = 1.200,55 € verhoogd naar € 1.280*

* Voor 2017 bedraagt het minimum voordeel van alle aard € 1.280 

Verhoogde bijdrage 
op brandstof

Sinds 2012 moet een vennootschap die een bedrijfswagen ter beschikking 
stelt een bedrag gelijk aan 17 % van het voordeel van alle aard m.b.t. die  
firmawagen toevoegen aan de verworpen uitgaven in de vennootschapsbe-
lasting waardoor de belastbare basis stijgt.

Vanaf 1 januari 2017 stijgt de bijdrage van 17% naar 40 % van het belastbaar 
voordeel indien de vennootschap de brandstofkosten verbonden met het 
persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen geheel of gedeeltelijk ten laste 
neemt bijv. door een gratis tankkaart. Indien het voertuig zonder brandstof 
ter beschikking wordt gesteld blijft de bijdrage behouden op 17% van het 
voordeel. Deze bijdrage kan niet worden verrekend met eventuele over-
draagbare verliezen in de vennootschapsbelasting en is zo in elk geval door 
de werkgever of eigenaar van de vennootschap te betalen. 

Specifieke kenmerken 
· De fiscus spreekt niet specifiek over tankkaarten maar over het 
  ter beschikking stellen van brandstof.
· De regeling geldt zowel voor werknemers als bedrijfsleiders.
· Het verhoogde tarief van 40% ipv 17% geldt ook :
    · indien slechts een gedeelte van de brandstofkosten ten laste 
      worden genomen door de vennootschap/werkgever
    · indien het privé gebruik via rekening courant wordt geregeld
    · indien  de vennootschap-werkgever géén tankkaart maar de
     private tankbonnetjes terugbetaalt aan de werknemer of een 
     forfaitaire tankvergoeding betaalt aan de werknemer.

Eigen bijdrage wordt niet afgetrokken van het voordeel
De persoonlijke bijdrage van de gebruiker van het voertuig mag in deze 
berekening niet meer afgetrokken worden van het belastbaar voordeel. 
Dit mag enkel nog in de personenbelasting. Deze bepaling geldt zowel 
voor personenwagens met tankkaart of gratis brandstof regeling (40% 
-regel) als voor personenwagens zonder tankkaart of gratis brandstof-
regeling (17%-regel).

Voorbeeld 
Voordeel alle aard voertuig = € 3.200. 
De werkgever voorziet een gratis brandstofkaart.
De bestuurder betaalt jaarlijks 1.500 € eigen bijdrage.
Privé wordt de bestuurder belast op een voordeel van € 1.700 
(€ 3.200 – € 1.500). 
Vanaf 1 januari 2017 zal de vennootschap 3.200 € x 40% = € 1280 moeten 
opnemen in haar verworpen uitgaven in de vennootschapsbelasting in 
plaats van voorheen 17%.

BTW recuperatie

Principe
De BTW met betrekking op de aanschaf en de gebruikskosten van het 
voertuig kan worden gerecupereerd voor zover het bedrijf (of de zelfstan-
dige ondernemer) BTW-plichtig is. De recuperatie van deze BTW is be-
perkt in functie van het privé-gebruik van het voertuig. Dit principe geldt :

· ongeacht de aanschafvorm van het voertuig
·  voor alle kosten die verband houden met het gebruik van het voertuig 

voor zover ze aan de BTW onderheven zijn:  brandstof, onderhoud, 
herstellingen

·  De maximale BTW-recuperatie bedraagt voor personenwagens altijd 
50%

Twee berekeningsmethodes
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen voertuigen die door de 
werkgever gratis ter beschikking worden gesteld  en voertuigen waarvoor het 
personeelslid een eigen bijdrage betaalt. 

1. Voertuig gratis ter beschikking gesteld

Er zijn vier methodes om de verhouding privé/beroeps gebruik van een 
voertuig te bepalen. 

Methode 1: 
Rittenadministratie (bedrijfswagens en bedrijfsvoertuigen) 
Bij deze methode moet men het gebruik individueel vaststellen per ver-
voermiddel (manueel of geautomatiseerd)
Per beroepstraject moeten men volgende gegevens noteren :

· Datum van het traject, adres startpunt, adres bestemming
· Kilometers afgelegd per traject, totaal kilometers afgelegd per dag

Kilometers afgelegd tussen de woonplek en de vaste werkplek worden als 
privé-kilometers beschouwd.

Methode 2: 
Forfaitaire berekening van de privé-kilometers per voertuig 
Methode 2 gebruikt een formule. Voor het  privé-gebruik van het voer-
tuig wordt er rekening gehouden met 200 dagen woon-werktraject en 
een extra forfait van 6.000 bijkomende privé-kilometers. De berekening 
gebeurt ook per voertuig.

Percentage privé-gebruik  = 

Afstand woon/werk (in km) x 2 x 200 dagen + 6000 km
            Totaal aantal km per kalenderjaar

Percentage beroepsgebruik = 100% min het percentage privé-gebruik. 

Methode 3: 
Een algemeen forfait voor het beroepsgebruik van 35% (personenwa-
gens)
Deze methode is van toepassing op alle bedrijfswagens en moet voor 
een periode van minstens 4 jaar worden toegepast. 

Opgelet: methode 3 mag niet met methode 1 en 2 worden gecombi-
neerd.

Methode 4: 
Een algemeen forfait voor het beroepsgebruik van 85%  (bestelwagens 
met gemengd gebruik)
Deze methode mag enkel worden toegepast indien de bestelwagen 
hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het vervoer van goederen in het  
kader van een economische activiteit. Indien aan deze voorwaarde niet 
is voldaan zal het beroepsgebruik op 35% worden vastgesteld (alge-
meen forfait). De methode moet gedurende 4 opeenvolgende jaren 
worden toegepast op alle lichte vrachtvoertuigen met gemengd  
gebruik van het bedrijf of BTW-eenheid. 

Opmerking: Het systeem van 100% recuperatie  blijft van toepassing 
indien de belastingplichtige kan aantonen dat het voertuig uitsluitend 
beroepsmatig wordt gebruikt.
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Opmerkingen bij de 4 methodes

·  Methodes 1 en 2 mogen gecombineerd worden voor de verschillende 
voertuigen van het bedrijf. Deze keuze is van toepassing voor het vol-
ledig kalenderjaar.

·  In het kader van methode 1 en/of methode 2 mag er ook een globaal 
gemiddeld recuperatiepercentage worden toegepast op alle voertui-
gen van hetzelfde soort (personenwagens dan wel bestelwagens). Dit 
percentage is gelijk aan de som van de individuele percentages  
gedeeld door het totaal  aantal voertuigen. 

·  De forfaitaire methode (methode 3 of methode  4) mag per categorie 
van voertuigen (bestelwagens of personenwagens) niet met een  
andere methode worden gecombineerd. Het is echter wel mogelijk 
de forfaitaire methode voor personenwagens te combineren met  
methode 1 voor bestelwagens en vice versa. 

·  Men gaat uit van vooruitzichten met een correctie  of herziening van 
de aftrek na een jaar.

·  Alle bedrijven zullen per BTW-eenheid dezelfde methode moeten  
kiezen, zijnde methode 1 of 2 ofwel methode 3. 

Tip: de niet-recupereerbare BTW kan op het einde van het boekjaar als 
kosten worden ingebracht in de boekhouding en fiscaal worden afge-
trokken in de vennootschapsbelasting volgens de CO2-uitstootpercentage 
volgens de voorgaande tabel.

Tip: gelieve uw boekhouder te raadplegen om de meest geschikte  
methode voor uw wagenpark te bepalen.

2.  Voertuigen ter beschikking gesteld tegen betaling van een 
eigen bijdrage door de werknemer

Wanneer de werknemer een netto bijdrage betaalt voor het privége-
bruik van zijn voertuig is er sprake van een huur waarop BTW moet 
worden gerekend.  Dit heeft een  gecombineerde BTW heffing/recu-
peratie tot gevolg. 

BTW-recuperatie op de kosten van het voertuig 
De klassieke maximale BTW-recuperatiebeperking van 50% op alle  
autokosten blijft in dit geval van toepassing.

BTW-heffing op de eigen bijdrage van de werknemer 
De eigen bijdrage van de werknemer omvat 21% BTW. Deze BTW moet 
worden betaald door de werkgever via de BTW aangifte. De BTW- 
administratie bepaalt bovendien een minimum BTW-heffing op de  
eigen bijdrage indien de bijdrage van de werknemer lager is dan de  
« normale » waarde. Deze normale waarde moet per voertuig als volgt 
worden berekend: 

Normale waarde = 
Jaarlijkse kosten van het  voertuig x (50% - % reëel beroepsgebruik (*))

Enkel in het geval het zo berekende beroepsgebruik lager is dan 50% 
betekent dit een effectieve lagere BTW-recuperatie dan het standaard-
tarief van 50%. 

(*) Het reëel beroepsmatig gebruik moet worden berekend volgens 
één van de voorheen besproken 4 methodes.
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De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die 
oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd  
in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.

Niet bindende foto’s. Korean Motor Company behoudt zich het recht voor de technische 
karakteristieken, de prijzen of de uitrusting zonder voorafgaandelijk bericht te wijzigen.
In voege op 01/01/2017. Vervangt PCFLEET2016NL2 van 1/12/2015. Onder voorbehoud van eventuele 
drukfouten. Raadpleeg uw verdeler. V.U.: Kaat Van Severen c/o Korean Motor Company, Pierstraat 
229, B2550 Kontich - Levering volgens beschikbaarheid - PF2017-01NL

www.hyundai.be
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