
Gedetailleerde TCO-matrix
Volkswagen Golf 1.4 eHybrid GTE

• Merk: Volkswagen
• Model: Golf 8
• Motor: 1.4 eHybrid GTE
• Type: plug-inhybride
• Transmissie: automaat
• Brandstofverbruik (WLTP): 5 liter / 100 km
• CO2-uitstoot (WLTP): 35

CONCLUSIE
Ook bij een plug-inhybride voertuig zie je de kosten jaar na jaar stijgen, en zeker vanaf 2026 drastisch 
toenemen. Een volledig elektrische wagen mag dan momenteel nog duurder zijn in aankoop, deze 
voertuigen worden de komende jaren duidelijk gunstiger behandeld door de fiscus. Dat maakt 100% 
uitstootvrije voertuigen een fiscaal interessante en duurzame keuze voor je wagenpark. 

Basisprijs:  € 35.000
Opties en accessoires:  € 5.000

Korting:  € 5.000

Investering:  € 35.000
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2022 100% / 126,03 730,00 883,30 829,65 158,50 28,17 12,60 807,33

2023 100% 50% 126,03 730,00 883,30 829,65 184,92 63,39 12,60 860,16

2024 100% 50% 126,03 730,00 883,30 829,65 184,92 63,39 12,60 860,16

2025 75% 50% 126,03 730,00 883,30 829,65 184,92 77,47 69,83 917,39

2026 50% 50% 126,03 730,00 883,30 829,65 184,92 112,69 73,08 990,47

2027 25% 0% 126,03 730,00 883,30 829,65 198,12 154,95 91,57 1.082,04

2028 0% 0% 126,03 730,00 883,30 829,65 211,33 154,95 99,80 1.141,91
(1)  Fiscale aftrekbaarheid          (2)  Voordeel Alle Aard          (3)  Verworpen uitgaven - fiscale meerkosten

De fiscale aftrek voor een plug-inhybride 
voertuig daalt gradueel vanaf 2025, om 
uiteindelijk in 2028 uit te komen op 0 %. Enkel 
volledig emissievrije voertuigen zullen op dat 
moment nog 100 % fiscaal aftrekbaar zijn.

Vanaf 2023 zijn de brandstofkosten nog 
slechts voor 50 % fiscaal aftrekbaar. 
Na 2026 komen kosten voor fossiele 
brandstoffen totaal niet meer in aan-
merking voor fiscale aftrek. Dat geldt 
zowel voor benzine- en dieselwagens 
als voor plug-inhybride voertuigen.

Het voordeel 
alle aard voor 
de werknemer 
verandert niet. 

We stellen een toename van de 
energiekosten vast. Daarnaast 
gaat vooral de CO2-bijdrage 
drastisch de hoogte in. 

Deze kolom geeft de Total Cost of Ownership (TCO) na 
belasting weer, d.w.z. de totale kostprijs voor de werkgever. 
De TCO houdt rekening met de aankoopprijs, de taksen, de 
verzekeringskosten, het verbruik, de brandstof- en/of laad-
kosten en de fiscale aftrekbaarheid. 
In 2028 ligt de totale kostprijs voor dezelfde Volkswagen 
Golf 1.4 eHybrid GTE al meer dan 40 % hoger dan vandaag. 


