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Verdienen aan je auto
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Je auto verhuren via internet
kan een aantrekkelijke ma-
nier zijn om de kosten te

drukken. Maar zorg dat je
goed verzekerd bent en bedenk
dat je inkomsten mogelijk belast
zijn.

Het is menig autobezitter een
doorn in het oog: zelfs als er
geen kilometer gereden wordt,
kost de heilige koe handenvol
geld. Naast het onderhoud en de
verplichte apk ben je geld kwijt
aan de verzekering en betaal je
natuurlijk wegenbelasting. Tel
daar afschrijving en brandstof-
kosten bij op en het gaat om
enkele honderden euro’s per
maand. Het zou toch mooi zijn
als het mogelijk was om een deel
van die kosten terug te verdie-
nen op het moment dat je de
auto zelf niet nodig hebt.

Autobezitters kunnen sinds
een paar jaar een deel van hun
kosten terugverdienen door hun
auto via internet te verhuren
aan andere particulieren. Op dit
moment kunnen huurders en
verhuurders onder meer terecht
bij www.wego.nu, www.snapp-
car.nl en www.mywheels.nl. De
eerste is op dit moment voorna-
melijk in Amsterdam actief, de
andere twee treden landelijk op
als bemiddelaar.

De verhuurprijs bepaal je zelf.
In de meeste gevallen is het een
combinatie van een huurprijs
per uur, een kilometerprijs en de
brandstofkosten. De huurder
betaalt de bemiddelaar; bijvoor-
beeld via iDeal of met creditcard.
De bemiddelaar betaalt vervol-
gens de verhuurder. De verzeke-
ring was lange tijd een struikel-
blok. Verzekeraars willen in
principe niet dat je je auto ver-
huurt. Centraal Beheer Achmea
heeft daarom een speciale verze-
keringsoplossing ontwikkeld

voor WeGo, Snappcar en My-
Wheels. ,,Zodra jij je auto ver-
huurt, is die automatisch onder
deze verzekering gedekt tegen
schade, diefstal, pech en vernie-
ling’’, vertelt Viola Teepe van
Achmea. Je eigen verzekering
loopt gewoon door. Rijdt de
huurder schade dan behoud je je
no-claimkorting.

Een nadeel is volgens de Con-
sumentenbond dat de verzeke-
ring niet de nieuwwaarde van de
auto dekt. Zo verzekert Snappcar
de dagwaarde. Het kan ook om
de aanschafwaarde gaan die je
hebt betaald toen je de auto
tweedehands kocht. Voor het
verzekerde bedrag kun je na een
jaar vaak niet meer dezelfde
auto kopen.

Als verhuurder moet je moge-
lijk belasting afdragen over de
inkomsten uit verhuur. ,,Dat is
het geval als de opbrengsten op
langere termijn de kosten over-
treffen’’, zegt Adriaan Ros,
woordvoerder van het ministerie
van Financiën. Volgens de websi-
te van Snappcar mogen particu-
lieren 5000 tot 6000 euro per
jaar belastingvrij verdienen aan
de verhuur van hun auto. Maar
Ros waarschuwt dat de belas-
tinginspecteur zeker niet op
voorhand zal oordelen dat zo’n
huuropbrengst onbelast is.

Bovendien zal de Belasting-
dienst volgens Ros al snel con-
cluderen dat je over de huurkos-
ten 21 procent btw in rekening
moet brengen. De geïnde btw
moet je vervolgens afdragen aan
de Belastingdienst. Wel kun je
mogelijk in aanmerking komen
voor de zogenoemde kleine
ondernemersregeling als je
huurinkomsten beperkt zijn. In
dat geval hoef je geen btw af te
dragen.
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