
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brussel, 13 januari 2016 
 

 

Autosalon 2016 

Nieuwe tarieven vanaf deze donderdag:  

1,50 % op de “klassieke” autoleningen,  

1,40 % op de “Ecokredieten”  

 

 
 

 
 
In het kader van het 94

ste
 Autosalon, dat morgen van start gaat, heeft Belfius Bank beslist om 

de tarieven van zijn autoleningen voor de aanschaf van een nieuwe wagen of motor opnieuw te 
verlagen. De nieuwe tarieven gelden al vanaf 14 januari. 
 

De nieuwe rentevoeten op autoleningen (lening op afbetaling) voor de aankoop van een nieuwe auto 
of van een tweedehandsauto van minder dan 2 jaar zijn geldig vanaf 14 januari 2016.  
 
Voorbeeld 
 
Voor de financiering van een nieuwe auto voor een bedrag van 15.000 EUR op 48 maanden: 
 

 JKP van 1,50% voor online ingediende aanvragen (1,70% voor aanvragen ingediend via een 
Belfius-kantoor) 

 

 Als het voertuig beantwoordt aan de voorwaarden « Ecokrediet », dan geniet de klant van een 
voordeliger JKP, nl. 1,40% voor de  online ingediende aanvragen (1,60% als deze worden 
ingediend via een Belfius-kantoor). 

 
 



 
 
2 maanden gratis autoverzekering en talrijke andere voordelen  

 
Om zijn klanten volop te laten profiteren van zijn nieuwe, bijzonder scherpe tarieven, biedt Belfius hen 
de mogelijkheid om tot 110 % van de aankoopprijs van hun voertuig te lenen (bijvoorbeeld om ook 
de eerste verzekeringspremie of de belasting op inverkeerstelling te betalen) en om hun lening pas 
te beginnen terugbetalen twee maanden nadat ze ter beschikking is gesteld.  
 
Voor iedere nieuwe verzekeringspolis Belfius Car die wordt afgesloten tussen 14 januari en 30 april 
2016 geeft Belfius zijn klanten ook een korting die overeenstemt met twee maanden gratis 
verzekering op de eerste totale jaarpremie, ongeacht de afgesloten waarborgen. Ook op de 
aanvullende verzekering Mini Omnium of Full Omnium wordt twee maanden gratis verzekering op de 
eerste jaarpremie aangeboden. De actie geldt onder voorwaarden en enkel indien het dossier wordt 
aanvaard. Tot slot stelt Belfius de verzekering Belfius Assistance voor vanaf slechts 7,50 euro per 
maand voor een jaar bijstand aan personen + 1 voertuig (zonder vervangvoertuig) in België en in het 
buitenland.  
 
Nog voordeligere voorwaarden voor “jobstarters” 
 
Omdat een auto kopen een zware dobber is voor wie zijn eerste stappen in het beroepsleven zet, 
worden de jongeren die tussen 18 tot 29 jaar zijn en nog geen jaar aan het werk zijn, extra in de 
watten gelegd: zij krijgen 0,10 % extra korting op hun autolening. Als ze slagen voor een cursus 
defensief rijden in een erkend centrum, krijgen ze bovendien 50 euro terugbetaald op hun 
inschrijvingsgeld en genieten ze daarna een korting op de premie van hun verzekering Belfius 
Car.  
 
 
Looptijd en bedrag van autoleningen stabiel in 2015 
 
Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een nieuwe wagen draait bij Belfius 
tegenwoordig rond 17 700 euro. Voor de aanschaf van een tweedehands auto is dat zowat 10 500 
euro. De gemiddelde looptijd van de autoleningen bedraagt ongeveer 57 maanden voor nieuwe auto’s 
en 44 maanden voor occasiewagens. Deze bedragen en looptijden zijn vrij stabiel in vergelijking met 
2014.  
 
Het “Ecokrediet Auto” dat Belfius in 2007 lanceerde om de aankoop van voertuigen met een lage CO2-
uitstoot te vergemakkelijken, vertegenwoordigde in 2015 35 % van alle autoleningen – nieuwe en 
tweedehands voertuigen samen – die de bank verstrekte. Dat aandeel zal de komende jaren allicht 
nog groter worden gezien het steeds ruimere aanbod van hybride en elektrische voertuigen (categorie 
A, B of C) en van voertuigen op aardgas. 
 
Dit “Ecokrediet” is nog veel voordeliger dan een lening op afbetaling van het type “aankoop”. Sinds 
twee jaar kan de klant er ook de aanschaf van een elektrische motor of een (elektrische) fiets mee 
financieren.  
 
Simulaties en onlineaanvraag in enkele kliks 
 
Een autolening bij Belfius kan online worden ingediend via de website belfius.be, uiteraard met alle 
bijbehorende simulaties in enkele muiskliks.  
 

Belfius.be/autolening 
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