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Sinds 01/01/2013 geldt het nieuwe regime voor de BTW-aftrekbaarheid 

voor zowel aangekochte wagens als voor lease- of gehuurde wagens en 

voorziet in 3 methoden om het beroepsgebruik te bepalen. 

Naargelang het beroepsgebruik kan de belastingplichtige voortaan de btw 

aftrekken met een maximum van 50% voor personenwagens en 

100% voor lichte vrachtwagens. 

Bij de bepaling van de btw-aftrek dient tevens een onderscheid gemaakt 

te worden tussen wagens die kosteloos ter beschikking worden gesteld en 

wagens waarvoor de werknemer een eigen bijdrage betaalt. 

 

‘Gemengd’ gebruikte auto’s.  

De beroepsmatige en dus aftrekbare btw daarop kan op drie manieren 

berekend worden. Ofwel (1) houdt u een km-registratie bij en baseert u zich 

op het effectieve beroepsgebruik. Ofwel (2) bepaalt u forfaitair uw 

beroepsgebruik via de ‘woon-werkmethode’: woon-werkafstand x 2 x 

200 + 6.000 / totaal aantal km op jaarbasis = percentage privégebruik. 

Uw btw-aftrek is dan gelijk aan 100 min dat percentage privégebruik. 

Ofwel (3) gebruikt u voor al uw auto’s én voor vier opeenvolgende 

kalenderjaren een forfaitaire btw-aftrek van 35%. 

Wat is er gewijzigd?  

Aan methode 1 niets. 

Methode 2 mag u enkel nog toepassen op voorwaarde dat er maar één 

vaste gebruiker van het voertuig is, bv. de zaakvoerder (dus niet voor bv. 

poolwagens) én moet het gaan om één auto per gebruiker (heeft u bv. drie 

auto’s van uw vennootschap, dan kunt u die methode slechts voor één 

ervan gebruiken).  

Voor methode 3 is niet meer vereist dat u minstens vier auto’s heeft om ze 

te mogen toepassen (beslissing nr. E.T. 119.650/4 van 9 september 2013). 



1

 

Vierde methode voor lichte vracht.  

Voor een lichte vracht die u ook privé gebruikt, is uw btw-aftrek voortaan 

principieel gelijk aan 85% op voorwaarde dat u die lichte vracht 

overwegend beroepsmatig gebruikt. 

Opmerking :Voor uw camionette die u quasi uitsluitend beroepsmatig en 

slechts occasioneel privé gebruikt, blijft de btw voor 100% aftrekbaar. 

Let op! Voor een lichte vracht die als gewone auto gebruikt wordt (type 

‘pick-up’) past de Btw methode 3 (forfaitair 35%) toe. 

Om de forfaitaire btw-aftrek van 35% te genieten, is niet langer vereist dat 

u minstens vier auto’s heeft. Voor een ‘gemengd’ gebruikte lichte vracht 

kunt u kiezen tussen het werkelijke gebruik en nieuwe forfaits. 

Wat verstaan we onder het beroepsgebruik van de 
personenwagen/lichte vracht 

Alle verplaatsingen naar klanten, naar mogelijks nieuwe klanten, 

leveranciers, allerhande bijscholingen, advocaat, accountant, verzekeraar, 

post, handelsbeurzen, garagist, ... Deze verplaatsingen dienen allemaal 

genoteerd te worden, want ze moeten daadwerkelijk bewezen worden. We 

bewijzen dit door de overzichten van tankbeurten bij te houden, door op 

alle onderhoudsfacturen de kilometerstand te vermelden, door verklaringen 

op te nemen, een rittenboekje bij te houden in een agenda, door een 

addendum aan een personeelscontract toe te voegen (waarin oa. enkel het 

beroepsmatig gebruik van de lichte vracht wordt toegelaten). Het bestaande 

track & trace-systeem zou voldoen om de beroepsverplaatsingen/privé-

verplaatsingen per wagen te bewijzen. 

Wat verstaan we onder privé-gebruik 

Al het overige gebruik. Voor de BTW-administratie, alsook voor de fiscus, is 

het woon-werkverkeer een privé-verplaatsing. Mensen die hun lichte vracht 

gebruiken om van het bedrijf naar huis te rijden, gebruiken hun lichte 

vracht voor privé-gebruik en daardoor is de lichte vracht een voertuig met 

gemengd gebruik, en is de nieuwe wetgeving van toepassing. 

Ook wordt nu expliciet bevestigd dat wanneer de woonplaats (of 
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verblijfplaats) samenvalt met de plaats van tewerkstelling of de plaats waar 

of van waaruit de economische activiteit wordt uitgeoefend, de parameter 

'Afstand woon-werk' een waarde 0 krijgt. De teller blijft dan beperkt tot 

6000 (forfaitair overig privégebruik). 

Volgens de auteurs van "Accountancy en fiscaliteit" zijn dit wel 

beroepsverplaatsingen. Er zijn dus nog heel wat onzekerheden. 
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