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AUTODELEN VOOR BEDRIJVEN, EEN PRAKTISCHE GIDS
Autodelen zit in de lift. Zowel bedrijven als individuele werknemers raken meer en meer overtuigd 
van het belang van duurzame mobiliteit. Ze kiezen ervoor om vervoersvormen te combineren. 
Autodelen vormt daarbij een efficiënte, betaalbare en eenvoudige schakel.

Bij interesse om als bedrijf te starten met autodelen of bij bijkomende vragen neem dan contact op 
met info@autodelen.net of 09 242 32 75. 

Deze inspiratiebundel werd opgemaakt door Autodelen.net met steun van de Vlaamse overheid en 
Interreg North Sea Region. 

Overname en gebruik van deze publicatie wordt aangemoedigd mits bronvermelding. Deze 
brochure is louter ter informatie opgesteld. De uitgever noch de auteurs kunnen aansprakelijk 
gesteld worden voor onjuiste gegevens.

Copyright © 2021 Autodelen
Tekst en vormgeving: Autodelen.net
Foto’s: Jasper Leonard
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WAT IS AUTODELEN?

Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij 
nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is, kan een andere persoon ermee rijden. Zo maken 
meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s).

ZAKELIJK AUTODELEN, HOE?

Je kan met je bedrijf op verschillende manieren aan autodelen doen:

1. Sluit een autodeelabonnement af en gebruik deelwagens in de buurt van het bedrijf 
2. Ruil dienstwagen(s) in voor deelwagen(s) van een aanbieder met al dan niet exclusief  
 gebruik tijdens de kantooruren. 
3. Deel eigen dienstwagen(s) met werknemers, naburige bedrijven en buurtbewoners. 
4. Werknemers gebruiken een deelauto via hun eigen privé abonnement en dienen   
 nadien een onkostennota in bij de werkgever.

Wil jij met je bedrijf inzetten op duurzame mobiliteit? Autodelen is niet alleen duurzaam, 
maar ook kostenbesparend, tijdsefficiënt flexibel en comfortabel. Deze gids vergelijkt 
autodelen, traditionele leasing en de aankoop van een wagen, met aandacht voor de voor- 
en nadelen. Daarna krijg je een duidelijk overzicht van het aanbod en de vier manieren om 
te starten met autodelen. Op het einde vind je een antwoord op veelgestelde vragen en de 
contactgegevens van verschillende autodeelaanbieders in Vlaanderen. Zo kan je meteen 
aan de slag.

Voor het leesgemak spreken we in wat volgt over bedrijven, maar de informatie is ook van 
toepassing voor andere organisaties zoals vzw’s.

2



3

AUTODELEN, DAT IS ...
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WAAROM AUTODELEN?

Autodelen, leasing of aankoop?

Veel bedrijven kiezen vandaag voor leasewagens of de aankoop van eigen voertuigen, soms als 
onderdeel van het salaris van de werknemer. Wat is het verschil met autodelen?

AUTODELEN LEASING AANKOOP

+  Een wagen op maat.

+  Je kiest voor elke 
verplaatsing het voertuigtype 
dat je nodig hebt.  

+  Een wagen op maat.

-  Je kiest éénmalig een 
voertuigtype. Dit voertuig 
blijft hetzelfde voor iedere 
verplaatsing.

+  Een wagen op maat.

-  Je kiest éénmalig een 
voertuigtype. Dit voertuig 
blijft hetzelfde voor elke 
verplaatsing. 

+  Een variabele factuur per 
maand op basis van het reële 
gebruik.

+  Een vaste factuur 
(operationele lease) per 
maand, onafhankelijk van het 
aantal gereden kilometers.

-  Geen duidelijk zicht op 
totale kosten voor het bedrijf 
of de organisatie.

+  administratieve 
ondersteuning: één factuur 
voor alle autoverplaatsingen.

+  (24/7) administratieve 
ondersteuning, (operationele 
lease).

-  Geen ondersteuning

+  All-in formule: de 
aanbieder staat in voor 
alle lasten (onderhoud, 
verzekering, poetsen,...).

-  Mogelijkheid tot all-in 
formule: bij operationele 
leasing staat de 
leasemaatschappij in voor de 
diensten en kosten die mee 
in het leasecontract zitten. 
Extra diensten betekenen 
extra kosten. 

-  De huurder draagt alle 
lasten bij financiële leasing.

- Het bedrijf draagt alle 
lasten.

+  Minder wagens 
nodig voor dezelfde 
vervoersbehoefte.

-  Meer wagens nodig voor 
dezelfde vervoersbehoefte.

- Meer wagens nodig voor 
dezelfde vervoersbehoefte.

+  gratis parkeren in eigen 
gemeente/stad.

-  Parkeergerelateerde 
kosten

-  Parkeergerelateerde 
kosten
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AUTODELEN LEASING AANKOOP

+ Minder files: autodelers 
doen minder autokilometers 
en gebruiken vaker 
alternatieven.

-  Verdere toename van de 
files

-  Verdere toename van de 
files

+  Fiscaal voordelig 
binnen tweede pijler van 
mobiliteitsbudget

+  Goedkoop en, afhankelijk 
van het model, de 
mogelijkheid tot cashback.

Gemiddelde kostprijs : € 0 - 
950/maand.

+  Fiscaal voordelig

-  Relatief hoge 
maandelijkse bijdrage bij 
elke leaseformule, zeker bij 
operationele lease. 

Gemiddelde kostprijs: 
€ 250 - € 1000/maand. 
Minder duur bij grote (lease)
bedrijven. 

-  Relatief hoge kostprijs. 

Gemiddelde kostprijs: 
€ 898/maand (bron: 
Leaseplan Car Cost 2018).

+ Terugverdienmogelijkheid, 
onbegrensd aantal 
deelkilometers. 

-  Mogelijk extra kosten 
bij overschrijding van een 
bepaald aantal kilometers.

AUTODELEN ALS BEDRIJF: VIER MANIEREN 

Manier 1: Sluit een bedrijfsabonnement af bij een autodeelaanbieder

WAT
 
Je neemt een abonnement bij één of meerdere autodeelaanbieders. Werknemers gebruiken   
voor werkverplaatsingen een deelwagen naar keuze, eventueel gecombineerd met een    
ander (openbaar) vervoermiddel (bv. via een Mobility-as-a-Service app). 

 

Autodelen binnen het mobiliteitsbudget

Sinds 1 maart 2019 is het mobiliteitsbudget van kracht. Hierbij kunnen werknemers via een vrij 
te besteden budget kiezen voor andere vervoersmiddelen dan de salariswagen. Autodelen is 
binnen pijler II volledig vrijgesteld. Als bedrijf kan je via het mobiliteitsbudget dus makkelijk en 
voordelig inzetten op autodelen. 
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WIE 

De volgende spelers bieden vandaag bedrijfsformules autodelen aan: 
  

KOSTPRIJS

Afhankelijk van de tijd, het aantal kilometers en soms het verbruik. Daarnaast is er bij bepaalde 
systemen ook een instap- en/of abonnementskost. 

De gemiddelde kilometerprijs schommelt tussen € 0,13 en € 0,31 per kilometer. De gemiddelde prijs 
per tijdseenheid schommelt tussen de € 1,75 en € 9 per uur, € 0,33 per minuut of tussen de 
€ 25 en € 90 per dag.1

ZIJ DEDEN HET JE VOOR

Manier 2: Vervang de eigen of geleasede vloot door deelwagens van 
autodeelaanbieders 

WAT

Vervang de traditionele lease of aankoop van een wagen door één of meerdere deelwagens in de 
vloot. Tijdens de kantooruren (of bepaalde tijdslots) reserveert het bedrijf die deelwagen. Buiten de 
kantooruren staat hij klaar voor externe leden van het autodeelbedrijf. Op die manier wordt het 

1 De verschillende systemen hanteren een verschillende tarifering (per uur, per minuut, per km of per dag(deel) of een 
combinatie). Voor specifieke informatie per aanbieder verwijzen wij graag door naar de desbetreffende websites.

Dirk Mombaert, Fiola vzw - “Autodelen via een abonnementsformule 
bij Partago, cambio en SHARE Mobility is voor onze werknemers in 
de zorg i.h.k.v. werkverplaatsingen de kortste weg naar zero-emissie. 
Door een goede spreiding van elektrische deelauto’s over de hele 
regio heeft iedere medewerker in de nabijheid van zijn woning een 
ecologisch alternatief. 

Heleen De Wulf, Fairtrade Belgium - “Toen het leasecontract 
van onze poolwagen afliep in 2018, kozen we voor een 
bedrijfsabonnement bij cambio. Voor werkverplaatsingen kan elke 
collega gebruik maken van dat abonnement.” 
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gebruik van de wagen geoptimaliseerd. Het bedrijf of de organisatie betaalt een vaste prijs per 
maand voor de deelwagen. Bij sommige autodeelaanbieders daalt dit bedrag als de wagen meer 
kilometers aflegt. 

Bij dit model blijft de autodeelaanbieder eigenaar van de wagen en staat hij in voor de administratie, 
facturatie, verzekering en het onderhoud. Je maakt onderling afspraken voor het poetsen van de 
wagens. 

WIE

De volgende spelers bieden vandaag hun deelwagens aan bedrijven aan: 
 
 

KOSTPRIJS

Als je als bedrijf een deelwagen reserveert, betaal je per maand een afnamegarantie die schommelt 
tussen de € 150 en € 950 (excl. BTW). Hoe meer je werknemers de deelwagen gebruiken, hoe 
minder die vaste prijs bedraagt. Daarnaast hanteren de meeste systemen een opstartkost die 
varieert tussen de € 200 en € 500 per wagen. 

ZIJ DEDEN HET JE VOOR

Bram Vandekerckhove, Karakters - “De elektrische deelwagen 
van BattMobility wordt voor ons communicatiebedrijf gereserveerd 
tijdens kantooruren. Daarna en tijdens het weekend gebruikt 
de buurt de wagen. Op maandagochtend staat de wagen weer 
volgeladen voor onze deur en weten we zeker dat de auto 
beschikbaar is voor onze interne werking” 

Jürgen Ruysseveldt, i-mens - ‘‘i-mens wil een duurzame, flexibele 
en vernieuwende visie ontwikkelen op mobiliteit. Hierbij hanteren 
we de principes ‘geen kilometers is het beste streefdoel’ en 
‘vervoersmiddelen op maat van de verplaatsing aanbieden aan 
onze werknemers’, Comfort en work-life balans spelen daarbij 
ook mee. Sinds kort kunnen onze medewerkers beroep doen op 
cambio deelwagens aan 15 van onze i-mens locaties. De cambio 
deelwagens kunnen buiten de kantooruren ook ontleend worden 
door gebruikers uit de buurt.”
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Manier 3: Deel eigen bedrijfswagen(s) met werknemers, naburige bedrijven 
en buurtbewoners

WAT

Je integreert je eigen vloot in een autodeelsysteem. Je kiest voor een systeem van fysieke 
sleuteloverdracht of laat een boordcomputer inbouwen zodat je de wagens zonder sleutel kunt 
openen. In beide gevallen staat de autodeelorganisatie in voor de administratieve  opvolging. Het 
onderhoud en de verzekering blijft de verantwoordelijkheid van je bedrijf als eigenaar van de 
wagen.  

WIE

Bij de volgende aanbieder kan je terecht om je wagens te delen:
• Fysieke sleuteloverdracht bij 

• Ingebouwde technologie bij BattMobility, cambio (alleen als aanvulling op eigen cambio-aanbod2),  
 Getaround-Open, Partago, Stapp.In

KOSTPRIJS

€ 0 - € 2000 eenmalige kosten per wagen en soms maandelijkse forfaitaire kosten tussen de € 20 
en € 150 voor het gebruik van het platform. Een deel van de inkomsten uit de deelbeurten keren in 
de meeste gevallen terug naar de eigenaar via een cashback-systeem.

ZIJ DEDEN HET JE VOOR

2 Cambio gaat alleen wagens inkantelen als er daarnaast minstens één cambio wagen 24/7 voorzien wordt.

Laure Claes, Atelier O & Steunzoolpunt - ‘‘Wij vinden 
duurzaamheid heel belangrijk. Wij leaseden een elektrische 
wagen en delen hem via een autodeelplatform. Op die manier 
kunnen buurtbewoners en andere bedrijven onze wagen 
gebruiken.”
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Manier 4: Gebruik deelwagens als werknemer (via onkostennota)

WAT

Werknemers die niet over een (tweede) wagen beschikken, maar voor het werk sporadisch   
een wagen nodig hebben, kunnen een beroep doen op autodelen. De werknemer kan als   
privépersoon lid worden van een autodeelorganisatie en voor de werkritten een     
onkostennota indienen bij zijn/haar werkgever. Op die manier hoeft noch de werknemer,    
noch de werkgever een wagen aan te kopen voor sporadische dienstverplaatsingen. 

WIE

Bij de volgende aanbieders kan je terecht als je een wagen wenst te gebruiken als    
werknemer :

 

KOSTPRIJS
 
Je betaalt als particulier per uur en/of per kilometer of per kWh. Soms is er ook een 
abonnementskost of een instapkost vereist. Je vindt een overzicht van alle actuele prijzen   
op www.savewithcarsharing.be.

http://www.savewithcarsharing.be
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VEELGESTELDE VRAGEN 
1. Is de wagen altijd verzekerd?

Bij manier 1, 2 en 4 ben je als gebruiker volledig verzekerd via de autodeelorganisatie. De 
aansprakelijkheid verschilt sterk van aanbieder tot aanbieder. Bij manier 3 moet de eigenaar in de 
meeste gevallen de wagen op aangepaste wijze verzekeren. Vandaag bestaan er verschillende 
autodeelverzekeringen.

2. Wat bij een ongeval?

Wagens van autodeelaanbieders zijn 100% (vaak omnium) verzekerd. De franchise varieert 
per aanbieder en schommelt tussen de € 500 à € 1000. Deelauto’s in beheer van een 
autodeelorganisatie zijn ook steeds gedekt met pechverhelping. Check dit op de website van de 
aanbieder. 

3. Wat met het onderhoud van de wagen?

Autodeelaanbieders met een eigen vloot (manier 1, 2 en 4) zorgen voor het onderhoud en poetsen 
van de wagen. In sommige gevallen zoeken zij lokaal naar een derde partner om de wagens schoon 
te maken.  Wanneer men opteert om de eigen wagens van het bedrijf of de organisatie te delen 
(manier 3), blijft de eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud en poetsen van de wagen. 

4. Als een bedrijf haar eigen vloot deelt, wordt dit dan gezien als een inkomst?

Ja. Een bedrijf dat een eigen wagen aankoopt en deze na de uren deelt met burgers, 
is onderworpen aan de vennootschapsbelasting (artikel 24 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelasting). De inkomsten van het delen na de uren horen bij de omzet en zijn 
onderworpen aan 21% btw. 

5. Kan ik de reële kostprijs vragen voor het gebruik van de deelwagen?

Als een vennootschap, die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, haar eigen voertuigen 
deelt buiten de uren, wordt dit altijd als omzet gezien. Als het delen gebeurt aan de reële kostprijs 
van de wagen kunnen de belastingsautoriteiten dit zien als een verleend abnormaal of goedgunstig 
voordeel. De kosten van een wagen kun je wel deels inbrengen waardoor de omzetstijging in de 
meeste gevallen minimaal is. Voor de btw is er geen verschil tussen een marktprijs of de reële 
kostprijs aanrekenen.

6. Moet een bedrijf die een wagen op naam van de zaak deelt dit nadrukkelijk 
vermelden in de activiteiten?  

Wij adviseren om de statuten van de vennootschap aan te passen en autodelen als doel mee te 
nemen, zeker als dit op termijn op grotere schaal gebeurt met verschillende voertuigen. Als het 
autodelen op kleine schaal gebeurt, passen vandaag heel wat bedrijven hun statuten niet aan. 
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7. Geldt het gebruik van de deelwagen na de uren als een belastbaar voordeel 
van alle aard?

Ja. Als de bedrijfsleider of werknemers een wagen die geregistreerd staat op naam van de 
vennootschap (manier 2) gebruiken voor zuivere privédoeleinden (of woon-werkverkeer), ontstaat  
er een belastbaar voordeel van alle aard voor die werknemer of bedrijfsleider.

Het voordeel van alle aard wordt berekend volgens de formule [(cataloguswaarde x 
degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-coëfficiënt ] en in functie van het aantal kalenderdagen dat de 
wagen ter beschikking wordt gesteld voor privéverplaatsingen. Volledig (100%) elektrische auto’s 
genieten van de laagst mogelijke CO2-coëfficiënt, zijnde 4% ) In dit scenario nemen we aan dat 
de regelgeving voor bedrijfswagens wordt doorgetrokken naar geleasde deelwagens. Hiervan is 
echter nog geen officiële bevestiging. 

In het geval dat werknemers via hun bedrijfsabonnement een deelwagen van een 
autodeelorganisatie gebruiken (manier 1), is het antwoord wat minder eenduidig. Het standpunt van 
de fiscus is in deze nog onduidelijk. Door de wisselende wagens is het wellicht praktisch onmogelijk 
om de regelgeving voor bedrijfswagens te volgen. In dat geval zouden we moeten teruggrijpen 
naar de standaardregels die gelden voor voordelen in natura: waarderen volgens de waarde die het 
voordeel heeft voor de verkrijger ervan. De onderwerping aan RSZ en belastingen is dan afhankelijk 
van het soort verplaatsing dat je met de deelwagen maakt: professioneel, woon-werk of zuiver 
privé.

8. Hoe zit het met de fiscaal aftrekbare autokosten voor de werkgever in geval 
van (elektrisch) autodelen?

Indien het gaat over een bedrijfsabonnement (manier 1) puur voor dienstverplaatsingen, 
hanteert men volgende formule voor het bepalen van de aftrekbare autokosten: [120% - (0.5% x 
coëfficiënt(volgens type brandstof)  x aantal gram CO2/km)] voor zover het gaat om de specifieke 
types van voertuigen vermeld in artikel 66 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 
(personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, minibussen en onechte lichte vracht). De 
autokosten zelf zijn dus beperkt aftrekbaar voor de werkgever. De aftrekbaarheid varieert van 50% 
tot 100%. Elektrische wagens (en de bijhorende elektriciteit) genieten van de 100% aftrekbaarheid. 

Indien er een belastbaar voordeel van alle aard wordt weerhouden bij de werknemer, geldt een 
aftrekbaarheid van 100% a rato van het bedrag van dat voordeel van alle aard.

Indien het een deelwagen via leasingformule betreft (manier 2), is dezelfde regelgeving van 
toepassing. Dit laatste onder voorbehoud dat de regelgeving voor bedrijfswagens officieel kan  
worden doorgetrokken naar geleasde deelwagens. Hiervoor is het echter wachten op een officiële 
bevestiging. 

Bijkomend vormt 17% van het belastbaar voordeel van alle aard (in hoofde van de werknemer) 
verbonden aan het privégebruik van de deelwagen, een verworpen uitgave voor de werkgever. 
Deze verworpen uitgave stijgt naar 40% als het bedrijf ook de brandstofkosten voor de 
privéverplaatsingen betaalt.
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9. Welke gevolgen heeft het gebruik van een deelauto i.h.k.v. 
privé-verplaatsingen/woon-werkverkeer voor het loon van de werknemer?

Als de gebruikskosten van een bedrijfsabonnement worden gedragen door de werknemer en enkel 
de vaste kosten verbonden aan het bedrijfsabonnement vergoed worden door de werkgever, zal 
het deel van die vaste kosten dat betrekking heeft op zuiver privégebruik van het abonnement eruit 
moeten gefilterd worden (dit kan worden gestaafd met een verklaring op eer van de werknemer) en 
eveneens onderworpen aan RSZ en BV – volgens werkelijke waarde. Het deel dat betrekking heeft 
op woon-werkgebruik is vrij van RSZ en geniet van de gedeeltelijke fiscale vrijstelling (35 EUR per 
maand). 

Wanneer het gaat om woonwerkverkeer/privéverplaatsingen met een deelwagen ter beschikking 
gesteld via manier 2, is er eveneens BV verschuldigd, maar geen RSZ. In dit scenario komt er echter 
wel een CO2 solidariteitsbijdrage voor de werkgever bij (onafhankelijk van het aantal dagen dat de 
wagen ter beschikking wordt gesteld).) In dit laatste scenario nemen we aan dat de regelgeving 
voor bedrijfswagens wordt doorgetrokken naar geleasde deelwagens. Hiervan is echter nog geen 
officiële bevestiging.  

Indien het autodelen wordt georganiseerd onder het mobiliteitsbudget, geldt een andere regeling 
(zie ‘Kan ik autodelen via het mobiliteitsbudget?’).

10. Kan een vzw btw-plichtig worden door de organisatie van autodelen?

Als een vzw eigen wagens tegen vergoeding gaat delen, wordt de vzw in principe btw-plichtig. 
Autodelen organiseren, is een belastbare dienst waarvoor btw aangerekend wordt. Zolang het 
btw-belaste omzetcijfer lager is dan € 25000 kan een btw-plichtige vereniging genieten van een 
uitzonderingsregel. Vzw’s die de deelwagen(s) alleen aanbieden aan het personeel kunnen opteren 
om dit niet aan de btw-regeling te onderwerpen. 

11. Kan ik autodelen via het mobiliteitsbudget?

Jazeker, autodelen bevindt zich in de tweede pijler van het mobiliteitsbudget. Deze pijler is volledig 
vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Een werkgever zou een zeker budget 
ter beschikking kunnen stellen aan de werknemers voor autodelen (bijvoorbeeld 20% van het totale 
mobiliteitsbudget). Dat totale mobiliteitsbudget wordt berekend op basis van de TCO (total cost of 
ownership) van de bedrijfswagen van de werknemer. Als de werkgever beheerskosten betaalt voor 
het aanbieden van autodelen, kunnen die afgetrokken worden van het mobiliteitsbudget. 
Het resterend mobiliteitsbudget is vrijgesteld van belastingen en onderworpen aan 38,07% 
socialezekerheidsbijdrage. 

12. Waar vind ik meer info over elektrische voertuigen en laden?

Heb je specifieke vragen over elektrische voertuigen en laden? 
Kijk dan op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/faq.

http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/faq 
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chris@battmobiel.be

and@cambio.be
tal@cambio.be

 
philippe.awouters@coopstroom.be

dimitri@getaround.com

sva@greenmobility.com

joachim@partago.be

De aanbieders hieronder vermeld bieden louter oplossingen voor het delen van auto’s in een  
gesloten B2B context.  Opgelet dit overzicht poogt niet limitatief te zijn. 

www.caramigo.be/

www.flexifleet.eu/

www.moovee.lu/en/

www.tapazz.eu/ 

Geen geschikte oplossing gevonden bij bovenstaande aanbieders? Neem eens contact op met 
onderstaande organisaties om te bekijken of zij een oplossing kunnen bieden.  

hello@cozywheels.be 

CONTACTGEGEVENS AUTODEELAANBIEDERS

Hieronder vermelden we de contactgegevens van autodeelaanbieders die een gemengd aanbod 
B2B en B2C leveren.  

hello@poppy.be  

tony@share4mobility.be

wim@stappin.be 

info@degage.be 

www.flexigo.be info@claus2you.be

http://www.caramigo.be/
http://www.flexifleet.eu/
http:// www.moovee.lu/en/ 
http://www.tapazz.eu/
https://flexigo.be/
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