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Inleiding
Mobiliteitsbudget
Mobiliteitsvergoeding (cash for car)
Wat brengt de toekomst?
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Mobiliteitsbudget – wat?
§ Doelstelling
§ Een kader uitwerken waarbinnen werknemers in wiens loonpakket een
bedrijfswagen (met of zonder tankkaart) vervat zit, kunnen kiezen om,
met het akkoord van hun werkgever, de bedrijfswagen en tankkaart om
te zetten in een mobiliteitsbudget of in de vorm van een bijkomend
nettoloon. Het bedrag dient fiscaal en parafiscaal op gelijkaardige wijze
te worden behandeld als de bedrijfswagen.
§ Mobiliteitsbudget <-> Mobiliteitsvergoeding
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Mobiliteitsbudget – voor wie?
§ Werkgever
§ Geen verplichting
§ Gedurende ononderbroken periode van 36 maanden, onmiddellijk
voorafgaand aan invoering, 1 of meerdere bedrijfswagens ter
beschikking gesteld van 1 of meerdere werknemers
§ Bewijs kan via DmfA aangifte (vermelding CO² bijdrage)
§ Toetsing bij invoering mobiliteitsbudget (nadien niet meer vereist)

§ Uitzondering: startende WG (< 36 maanden actief)
- Voorwaarde: wel steeds 1 of meerdere bedrijfswagens ter beschikking
stellen bij invoering (ongeacht duurtijd)
- Start = neerlegging oprichtingsakte griffie ondernemingsrechtbank
(rechtspersoon) / inschrijving Kruispuntbank Ondernemingen (natuurlijke
persoon)
- Voortzetting bestaande activiteit: eerste inschrijving/neerlegging

5

Mobiliteitsbudget – voor wie?
§ Werknemer
§ Vrije keuze (geen verplichting)
§ Heeft effectief bedrijfswagen of komt in aanmerking
§ “In aanmerking komen voor bedrijfswagen” = bij aanwerving, bevordering of
na functiewijziging deel uitmaken van functiecategorie waarvoor
bedrijfswagenbeleid in een bedrijfswagen voorziet
§ Belang bedrijfswagenbeleid werkgever
- “de door de werkgever vastgelegde voorschriften die de voorwaarden van toekenning
en gebruik van de bedrijfswagen regelen”

§ Let op! Per functiecategorie " geen individuele toekenningen op basis van
andere criteria (bv anciënniteit) / combinatie criteria = ok
§ WG moet bewijzen (documenteren)
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Mobiliteitsbudget – voor wie?
§ Werknemer
§ Wachtperiode: op moment van aanvraag
§ Minstens 3 maanden ononderbroken
§ 12 maanden in de 36 maanden voorafgaand aan aanvraag bij huidige
WG
- Periode 36 mnd geldt niet voor “startende” WG (wél 3/6 maanden)
§ Uitzondering (vwde 3 / 12 maanden geldt niet) in geval van:
§ Aanwerving: kan onmiddellijk instappen op voorwaarde dat
– de werkgever het systeem van het mobiliteitsbudget al heeft
ingevoerd; en
– de werknemer terecht komt in een functiecategorie waaraan
volgens car policy (het recht op) een bedrijfswagen verbonden is.
§ Bevordering of functiewijziging vóór inwerkingtreding Wet (1 maart
2019)
– Dus wél bij bevordering vanaf inwerkingtreding? <> aanwerving
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Mobiliteitsbudget – voor wie?
§

§
§

Werknemer
§ Ook publieke sector (statutair of contractueel)
§ Niet: zelfstandige bedrijfsleiders
Kan ingevoerd worden voor alle werknemers, afdeling, categorie
De werkgever kan voorwaarden koppelen aan de invoering van het
mobiliteitsbudget en beslissen welke werknemers en welke bedrijfswagens
wanneer in aanmerking komen voor de toekenning ervan.
§
§

De werkgever moet de voorwaarden ten laatste bij de invoering van het mobiliteitsbudget
communiceren aan alle werknemers.
Een eventueel onderscheid tussen werknemers moet uiteraard geoorloofd zijn. Zo is een
onderscheid op basis van de uitgeoefende functie toegelaten, een onderscheid op basis van
gender niet.
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Mobiliteitsbudget – berekening TCO
Budget neutraal (geen besparing WG) gebaseerd op jaarlijkse bruto
kosten van bedrijfswagen (Total Cost of Ownership - TCO) (art. 12 §1)
§ Kosten ter beschikking stellen bedrijfswagenbeleid:
§ Financieringskosten

– WG = eigenaar: financieringskosten = jaarlijkse afschrijving 20 %
§ leaseprijs (+ administratiekost)

– Voorwaarde: te koppelen aan ingeleverde bedrijfswagen
§
§
§
§
§
§
§

Brandstofkosten
Verzekeringen
CO² Solidariteitsbijdrage
Niet-aftrekbare btw
Vennootschapsbelasting op niet-aftrekbare BTW
Carwash / stalling / parking: indien deel van car policy
NIET: boets

§ Elektrische wagen 120 % aftrekbaar: verrekenen
§ Eigen bijdrage WN? Aftrekken
§ Kosten beheer: aftrekken van TCO
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Mobiliteitsbudget – berekening TCO
§ mobiliteitsbudget per individuele werknemer bepaald in
functie van de wagenkeuze en het verbruik van elke
werknemer afzonderlijk
§ Bij aanwerving of promotie: fictieve wagen verbonden met
functiecategorie conform car policy

§ De Administratie aanvaardt ook dat de werkgever het
mobiliteitsbudget vaststelt op basis van de
referentiewagen die geldt voor de functiecategorie
waartoe de werknemer behoort
§ Voorwaarde: deze alternatieve methode toepassen voor de
vaststelling van het mobiliteitsbudget voor alle werknemers
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Mobiliteitsbudget – wijziging TCO ?
§ Mobiliteitsbudget vast of wijzigbaar?
§
§

Promotie of demotie / functiewijziging (zie eerder)
Indexering niet verplicht maar kan voorzien worden

– Maximum: sectorale index loon
§

Latere wijziging bedrijfswagenbeleid: geen impact
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Mobiliteitsbudget – wijziging TCO ?
§ Deeltijdse werknemer
§
§

Bij instap: TCO eventueel lager
Overstap voltijdse naar deeltijdse functie

– Functie wijziging? Nieuwe berekening
– Bedrijfswagenbeleid voorziet verlies bedrijfswagen: einde
mobiliteitsbudget (vanaf 1ste dag maand verlies recht op wagen)
– Bedrijfswagenbeleid voorziet behoud bedrijfswagen met
inhouding: TCO lager indien voorzien in aanbod aan alle
werknemers
– Bedrijfswagenbeleid voorziet behoud bedrijfswagen zonder
inhouding: geen impact
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Mobiliteitsbudget – besteding in 3 pijlers
Pijler 1

Pijler 2

Pijler 3

Milieuvriendelijke auto

Duurzame vervoermiddelen
(zie volgende slide)
+ 2 gelijkstellingen:
- huur en rente
hypothecaire lening (straal
van 5km)
- fietsvergoeding

1x/jaar, in geld,
uiterlijk samen met het loon
van de 1e maand van het
daaropvolgende jaar

MOBILITEITSBUDGET
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Mobiliteitsbudget – besteding in 3 pijlers
§ Pijler 1 – Met het mobiliteitsbudget mag WN ter beschikking stelling
financieren van een milieuvriendelijke bedrijfswagen
a)
b)

Een elektrische wagen;
Een wagen die beantwoord aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
1) CO2-uitstoot van het betreffende voertuig moet minder of gelijk zijn aan

– 105 gr/km voor wie instapt in 2019;
– 100 gr/km voor wie instapt in 2020;
– 95 gr/km voor wie instapt in 2020.
2) De aan te merken emissienorm voor luchtverontreinigende stoffen van het
voertuig moet ten minste overeenstemmen met geldende norm voor nieuwe
voertuigen, met uitzondering van einde reeksen, op ogenblik verzoek, of met
latere norm;
3) Oplaadbaar of hybride voertuig: elektrische batterij geen energiecapaciteit van
minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram wagengewicht
4) Waarde 1), 2) en 3) minstens gelijk aan die van voertuig waarover beschikte
(indien wagen wordt omgeruild)
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Mobiliteitsbudget – besteding in 3 pijlers
§ Pijler 1 – Milieuvriendelijke bedrijfswagen
a) SZ: CO² taks (art. 38 §3quater Wet RSZ 29 juni 1981)
b) Belasting VAA
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Mobiliteitsbudget – besteding in 3 pijlers
§ Pijler 2 – saldo mobiliteitsbudget = deel niet gebruikt
voor:
a) Financiering bedrijfswagen
b) Gerelateerde kosten in kader bedrijfswagenbeleid zoals
brandstofkosten
c) CO² taks
d) Kosten beheer mobiliteitsbudget
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Mobiliteitsbudget – besteding in 3 pijlers
§

Pijler 2 – saldo wordt tijdens het kalenderjaar besteed aan financiering
duurzame vervoermiddelen
a)
Zachte mobiliteit: aankoop, huur, leasing, het onderhoud en de verplichte uitrusting van:
§ volgende vervoermiddelen (al dan niet elektrisch) met een maximale snelheid van 45 km/uur:
§
§
§

(gemotoriseerde) rijwielen: vb. fietsen, ongeacht het type van fiets: een gewone fiets, een
plooifiets, een koersfiets, een mountainbike, een bakfiets, een elektrische fiets, een speed
pedelec, enz.;
voortbewegingstoestellen: vb. een step, een monowheel, een hoverboard;
bromfietsen.

§ motorfietsen die uitsluitend elektrisch worden aangedreven.
§ Verplicht uitrusting: helm – beschermende kledij
b)
Openbaar vervoer
-

c)

Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer
-

d)

Abonnement voor woon-werkverkeer op naam van de werknemer
individuele biljetten of vervoerbewijzen in België en EER (reis met familie)
Parkeerabonnement in functie van openbaar vervoer (bv aan station)
Niet mogelijk: vliegtuigtickets
Georganiseerd door werkgever of derden (bv. Bedrijfsbus, kantoorbus)

Deeloplossingen
-

Carpooling en autodelen (m.i.v. deelfietsen etc.)
Taxivervoer en verhuur van auto’s met chauffeur (incl, platformdiensten)
Huur wagen zonder chauffeur (max 30 dagen per kalenderjaar)
Ook deelauto door werkgever ter beschikking gesteld = deel mobiliteitsbudget 2 de pijler
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Mobiliteitsbudget – besteding in 3 pijlers
§ Pijler 2 – gelijkstellingen:
a) Huisvestingskosten: huurgelden en interesten van
hypothecaire leningen betreffende de woonplaats gelegen
binnen 5 km van normale plaats tewerkstelling (niet:
verhuiskosten / verhuiswagen: eventueel als deeloplossing?)
b) Terbeschikkingstelling van een rijwiel + speed pedelec door de
werkgever en de kilometervergoeding voor het woonwerkverkeer met de fiets (art. 38 §1 WIB – zie hierna)
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Mobiliteitsbudget – besteding in 3 pijlers
§ Pijler 2 – (para)fiscaal vrijgesteld
§ Uitgesloten uit loonbegrip RSZ
§ Fiscaal vrijgesteld (art. 38 §1 33° WIB92)

§ “per kalenderjaar”
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Mobiliteitsbudget – besteding in 3 pijlers
§ Pijler 3 – Cash:
a) Het deel dat WN niet gebruikt wordt 1 keer per jaar in geld
uitbetaald samen met loon van eerste maand volgend op het
daaropvolgende jaar
b) Bijzondere bijdrage: 38,07 %
c) Onderdeel loon voor prestaties SZ (art. 22)
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Mobiliteitsbudget – (para)fiscaliteit

Pijler 1

Pijler 3
Cash saldo
uitsluitend SZbijdrage (38,07%) –
geen belasting

Milieuvriendelijke
bijdrijfswagen
volgens huidige
(para)fiscale
behandeling

Pijler 2
Duurzame vervoermiddelen
" volledig vrijgesteld

Pijlers 2 en 3 zijn voor
100% aftrekbaar voor
WG
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Mobiliteitsbudget – voorbeeld 1
Een bedrijfswagen met een totale kostprijs van 9750 euro kan omgezet worden naar een
mobiliteitsbudget van 9750 euro, te verdelen over:
§ Pijler 1: milieuvriendelijke bedrijfswagen, bv. elektrische wagen
§ Pijler 2: duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten, bv. stadsfiets, busabonnement,
treinabonnement
§ Pijler 3: cash (restbudget)

www.mobiliteitsbudget.be
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Mobiliteitsbudget – voorbeeld 2
Een bedrijfswagen met een totale kostprijs van 6500 euro kan omgezet worden naar een
mobiliteitsbudget van 6500 euro, te verdelen over:
§ Pijler 1: geen wagen
§ Pijler 2: duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten
§ bv. huur appartement dicht bij het werk, abonnement deelauto, huurwagen tijdens vakantie
§

Pijler 3: cash
§ restbudget

www.mobiliteitsbudget.be
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Mobiliteitsbudget – voorbeeld 3
Een bedrijfswagen met een totale kostprijs van 8000 euro kan omgezet worden naar een
mobiliteitsbudget van 8000 euro, te verdelen over:
§ Pijler 1: milieuvriendelijke bedrijfswagen
§ bv. hybride wagen
§ Pijler 2: duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten
§

§ bv. abonnement deelfiets, tickets openbaar vervoer, gezinsuitstap met internationale trein
Pijler 3: cash
§ restbudget

www.mobiliteitsbudget.be
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Mobiliteitsbudget – voorbeeld 4
§ Hoe verhoudt budget zich tot netto cash?

Mobiliteitsbudget EUR 8.896

Budget

(para)fiscale kost

Netto cash

Pijler 1: Milieuvriendelijkere wagen
Inclusief CO² taks – tankkaart

€ 5.376

/

/

Pijler 2: Duurzaam vervoer
- Jaarabonnement De Lijn
- Aankoop elektrische step
- Jaarabonnement Velo Antwerpen

€ 314

/

/

Pijler 3: Cash saldo na Pijler 1 en 2
(min) bijzondere sociale bijdragen @ 38,07%

€ 2.280

€ 868

€ 1.412

TOTAAL

€ 8.896

€ 868

€ 1.412

€ 850
€49
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Mobiliteitsbudget – hoe invoeren?
§ Invoering mobiliteitsbudget: initiatief is uitsluitende
beslissingsbevoegdheid werkgever (art. 4 §1)
§ Invoeren via CAO, individuele arbeidsovereenkomst, “policy” of gebruik
§ Voorwaarden ter kennis brengen bij invoering

§ Schriftelijke aanvraag WN
§ Bedrijfswagen waarop recht volgens bedrijfswagenbeleid omzetten in
mobiliteitsbudget “binnen het kader en de voorwaarden van mobiliteitsbudget dat
WG heeft ingevoerd” (art. 5 §1)

§ Voorafgaande mededeling berekeningswijze en bedrag
mobiliteitsbudget door WG (art. 5 §2)
§ Schriftelijke kennisgeving beslissing WG (art. 6) (vrije keuze)
§ Bij positieve beslissing: formele aanvraag + positieve beslissing =
overeenkomst die inhoudelijk deel uitmaakt van de
arbeidsovereenkomst (art. 7)
§
§
§
§

Gesloten voorafgaandelijk aan eerste toekenning van het mobiliteitsbudget
Vermelding initiële bedrag mobiliteitsbudget
Vermelding verlies voordelen art. 38 §1 lid 1 9° + 14° WIB92 (art. 10 §2)
Is sociaal document (art. 16) – sanctie niveau 1
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Mobiliteitsbudget – hoe invoeren?
§ Onjuiste overeenkomst:
§ niet vóór de eerste toekenning van het mobiliteitsbudget gesloten;
§ niet het initiële bedrag van het mobiliteitsbudget vermeldt; of
§ niet vermeldt dat de werknemer die het voordeel van een
mobiliteitsbudget verkrijgt, niet meer kan genieten van
hogervermelde specifieke sociale en fiscale vrijstellingen in het
kader van het woon-werkverkeer

§ Verlies fiscaal voordeel
§ Strafsanctie niveau 2 SSW
§
§
§
§

administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro, of
strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro
+ opdeciemen
x aantal betrokken werknemers
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Mobiliteitsbudget – beheer
§

Koninklijk Besluit

§

Spelers via budget beheer systemen, bv https://mobility.edenred.be
§

U stelt uw medewerker een vooraf betaalde kaart ter
beschikking.

§

Uw werknemer gebruikt zijn kaart in alle vrijheid in een
uitgebreid netwerk (openbaar vervoer, tweewielers,
carsharing, taxi ...)

§

Als de werknemer zijn budget niet helemaal opgebruikt,
wordt het resterende saldo (na een heffing van 38,07%)
rechtstreeks aan hem uitgekeerd op het einde van het jaar
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Mobiliteitsbudget – beheer
§ Overconsumptie
§ uit dienst vóór het einde van de geldigheidsduur van het
mobiliteitsbudget;
§ een nieuwe functie waaraan een kleinere bedrijfswagen
verbonden is volgens het geldende loonbeleid;
§ een nieuwe functie uitoefenen waaraan geen bedrijfswagen
meer gekoppeld is.

§ Oneigenlijk gebruik (ongeoorloofde besteding)
§ Gevolg:
§ WG terugvorderen (gedetailleerde berekening voegen)
§ Terugbetaling WN binnen 30 dagen
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Mobiliteitsbudget – opvolging
Het mobiliteitsbudget wordt virtueel ter beschikking gesteld aan
de werknemer, bijvoorbeeld via een website of een app. De
werknemer heeft op ieder ogenblik toegang tot volgende
inlichtingen over de stand van zijn mobiliteitsbudget:
§ zijn identificatiegegevens;
§ zijn functiecategorie en de datum vanaf wanneer hij tot die
categorie behoort;
§ het startbedrag;
§ de bestedingen in de tweede pijler;
§ de kosten voor het beheer van het mobiliteitsbudget;
§ de geldigheidsdatum van het mobiliteitsbudget;
§ het beschikbare saldo;
§ de aanpassing van het bedrag van het mobiliteitsbudget bij
een promotie of een functiewijziging.
30
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Mobiliteitsbudget – cumul
§

Mobiliteitsbudget geen cumul met voordelen art. 38 §1 lid 1 9° a) en b) en 14°
WIB92 (art. 10 §2)
a) de vrijstelling van de verplaatsingsvergoeding voor het openbaar
gemeenschappelijk vervoer;
b) de vrijstelling van de verplaatsingsvergoeding voor het gemeenschappelijk
vervoer van personeelsleden georganiseerd door de werkgever;
c) de vrijstelling van de fietsvergoeding (0,24 EUR);
d) de vrijstelling van het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling
van een bedrijfsfiets.

§

Uitzondering: Wie (het recht op) de klassieke bedrijfswagen al minstens 3
maanden vóór de aanvraag van het mobiliteitsbudget cumuleerde met een
vrijgestelde verplaatsingsvergoeding of -voordeel, kan dit ook blijven
combineren met het mobiliteitsbudget, met behoud van de bijhorende specifieke
sociale en fiscale behandeling
§

aanbevolen om deze uitzondering ook te vermelden in de overeenkomst en te specifiëren
over welke vergoedingen en/of voordeel het precies gaat,
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Mobiliteitsbudget – duur
§ De toekenning van het mobiliteitsbudget eindigt ten
laatste de eerste dag van de maand waarin de
werknemer:
§ een functie uitoefent waarvoor geen recht op een bedrijfswagen
voorzien is in het loonsysteem van de werkgever;
§ beschikt over een mobiliteitsvergoeding;
§ Terug over een klassieke bedrijfswagen beschikt (die ook voor
andere doeleinden dan beroepsdoeleinden mag worden
gebruikt), dus over een andere bedrijfswagen dan diegene die
de werknemer eventueel heeft gekozen in pijler 1.
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Mobiliteitsbudget – duur
§ (langdurige) afwezigheid: behoud mobiliteitsbudget
§ Periode gewaarborgd loon
§ Verder behoud voorzien in bedrijfswagenbeleid
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Mobiliteitsbudget – antimisbruikmaatregelen
§ Slechts één wagen komt in aanmerking
§ Mobiliteitsbudget mag niet worden toegekend ter gehele of
gedeeltelijke vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen
in natura of enig ander voordeel of aanvulling hierbij (ongeacht of
onderworpen aan RSZ)
§ Uitzondering: loon of voordelen verkregen in ruil voor bedrijfswagen “zoals blijkt
uit individuele arbeidsovereenkomst”

§ Volledige besteding in cash = penalisatie
§ Hiervoor gebruik maken van mobiliteitsvergoeding

34
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Mobiliteitsbudget – arbeidsrechtelijk
§ Deel van de arbeidsovereenkomst
§ Geen van de partijen kan inhoud eenzijdig wijzigen
§ Onderdeel loon à essentiële arbeidsvoorwaarde niet
eenzijdig/substantieel wijzigen
§ Voorzie flexibiliteit
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Mobiliteitsbudget – conclusie
Interessante mogelijkheid tot planning mobiliteit
Berekening budget: alle kosten meenemen
Praktische uitwerking + beheer mobiliteitsbudget
Belang van “bedrijfswagenbeleid”
Invoering mobiliteitsbudget + individuele overeenkomst:
voorzie flexibiliteit
§ Meer info: https://mobiliteitsbudget.be/nl
§
§
§
§
§
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Mobiliteitsvergoeding – cash for car
“De mogelijkheid voor werknemers die lang genoeg over een
bedrijfswagen beschikken of ervoor in aanmerking komen om
deze in te leveren voor een mobiliteitsvergoeding die hetzelfde
fiscaal en sociaal voordelig statuut kent als de bedrijfswagen.”
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Mobiliteitsvergoeding – cash for car
§ De vergoeding moet budgetneutraal zijn voor alle partijen: de
werkgever, de werknemer en de overheid
§ “Omgekeerd cafetariaplan”
(van voordeel naar cash)
§ Is reeds in voege sinds 1 januari 2018
§ Wet van 30 maart 2018, B.S. 7 mei 2018
§ Gewijzigd door de Wet van 17 maart 2019, B.S. 29 maart 2019
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Mobiliteitsvergoeding – voorwaarden
§

Werkgever:
§
§
§

§

Uitsluitende beslissingsbevoegdheid
Kan er voorwaarden aan koppelen
Ononderbroken periode van 36 maanden voorafgaand aan invoering ervan 1 of meerdere
bedrijfswagens ter beschikking hebben gesteld
§ Uitzondering: <36 maanden actief

Werknemer
§
§

Binnen kader en voorwaarden gesteld door werkgever
Op moment van de aanvraag moet werknemer
§ Minstens 3 maanden ononderbroken over bedrijfswagen beschikken of ervoor in aanmerking
komen
§ Minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikt hebben of ervoor in aanmerking
gekomen zijn in voorafgaande 36 maanden
! Wachttermijn geldt niet bij (1) aanwerving, (2) bevordering of functiewijziging voor 1 maart

2019

Hoe bepaalt men of werknemer in aanmerking komt?
• Volgens bedrijfswagenbeleid werkgever (belang car policy!)
• Per functiecategorie, geen individuele toekenning
• Fictief wagen kiezen volgens car policy voor bepaling cataloguswaarde
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Mobiliteitsvergoeding – voorwaarden
§ Hoe bepaalt men of werknemer “in aanmerking komt”?
§ Volgens bedrijfswagenbeleid werkgever
§ Per functiecategorie, geen individuele toekenning
§ Belang car policy!

§ Fictief wagen kiezen volgens car policy voor bepaling
cataloguswaarde (zie verder)
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Mobiliteitsvergoeding – voorwaarden
§ Inlevering bedrijfswagen
§ Inclusief alle voordelen (tankkaart, winterbanden, …)
§ Vanaf 1ste dag van de maand waarin mobiliteitsvergoeding wordt
betaald
§ Geen andere wagen van werkgever meer gebruiken voor woonwerkverkeer

§ Alles of niets: geen keuze voor een goedkopere /
milieuvriendelijkere wagen en saldo in cash (cfr.
mobiliteitsbudget)
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Mobiliteitsvergoeding – antimisbruikmaatregelen
§ Bedrijfswagen mag niet gekoppeld geweest zijn aan
gehele/gedeeltelijke vervanging of omzetting van loon,
premies, voordelen in natura of enig ander voordeel
§ Uitzondering: indien die voordelen blijkens individuele AO zijn
toegekend aan werknemer omdat hij recht had op een
bedrijfswagen maar er niet effectief over beschikt heeft

§ Quid meerdere bedrijfswagens?
§ Slechts 1 mobiliteitsvergoeding
§ Alle bedrijfswagens moeten voldoen aan voorwaarden
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Mobiliteitsvergoeding – procedure
§ Vrijwilligheid
§ Op initiatief werkgever
§ Werknemer doet schriftelijke aanvraag

§ Schriftelijke overeenkomst
§ Maakt deel uit van arbeidsovereenkomst
§ Gesloten voor eerste uitbetaling mobiliteitsvergoeding
§ Aantal verplichte vermeldingen
§ Cataloguswaarde die in aanmerking werd genomen
§ Basisbedrag mobiliteitsvergoeding
§ Verlies fiscale vrijstellingen (zie verder)
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Mobiliteitsvergoeding – omvang en evolutie
§ Geldbedrag waarde op jaarbasis van
het gebruiksvoordeel van de ingeleverde bedrijfswagen
§ ≠ total cost of ownership (mobiliteitsbudget)

§ Vastgesteld op basis van een formule
§ cataloguswaarde x 6/7 x 20 % – persoonlijke bijdrage
§ Met tankkaart of andere (volledige of gedeeltelijke) tussenkomst
brandstofkosten: 120%

§ Bedrag kan veranderen
§ Cataloguswaarde jaarlijks geïndexeerd
§ Verhoging of verlaging t.g.v. functieverandering of promotie
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Mobiliteitsvergoeding – (para)fiscaal
§ Sociale zekerheid
§ Werknemer: geen persoonlijke RSZ bijdrage
§ Werkgever CO²-bijdrage ingeleverde wagen

§ Belastingen
§ Progressieve belasting op verminderd belastbaar voordeel
(cataloguswaarde x 6/7 x 4% - eigen bijdrage)
§ Saldo is vrijgesteld
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Mobiliteitsvergoeding – gevolgen
§ Verplichtingen werkgever inzake verplaatsingsvergoedingen
houden op te bestaan
§ Verlies vrijstellingen in hoofde van werknemer
§ Openbaar vervoer, carpooling, kilometervergoeding (gemotoriseerd)
rijwiel of speed pedelec of voordeel terbeschikkingstelling
(gemotoriseerd) rijwiel of speed pedelec
§ Uitzondering: indien dit voordeel voordien min. 3 maanden werd
toegekend
§ Sanctie: mobiliteitsvergoeding = loon

§ Arbeidsrechtelijke behandeling = zelfde als voordeel privégebruik
bedrijfswagen
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Mobiliteitsvergoeding – einde
§ Mobiliteitsvergoeding blijft toegekend zolang werknemer
niet beschikt over bedrijfswagen
§ Toekenning eindigt
§ Uiterlijk eerste dag van de maand:
§ Waarin werknemer functie uitoefent waarvoor geen bedrijfswagen is
voorzien in verloningssysteem
§ Waarin werknemer opnieuw beschikt over bedrijfswagen
§ Wanneer werknemer gebruik maakt van mobiliteitsbudget
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Mobiliteitsvergoeding – voorbeeld
§

Voorbeeld:
§
§
§

Golf 1,0 TS1
Cataloguswaarde EUR 19.300
Al 1 jaar ingeschreven

§

Met tankkaart

48

24

4/26/19

Mobiliteitsvergoeding – voorbeeld
Bedrijfswagen

Cash for Car

belastbaar voordeel 106,67

maandelijkse vergoeding
19.300 EUR x 20 % x 6/7 x 1,2 = 3.970,29 EUR

belasting

57,07

/12
bruto vergoeding

330,86

belastbaar voordeel
19,300 EUR x 4 % x 6/7 =

661,71 EUR / 12
55,14

belasting

29,5

netto vergoeding

301,36

Verschil in cash: 301,36 + 57,07 = 358,43 EUR
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Wat brengt de toekomst …
• Mobiliteitsvergoeding en -budget integreren?
• Groeiend klimaatprotest: debat afschaffen
bedrijfswagens
• Alleen nog maar elektrische bedrijfswagens?
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Uw sprekers
Jan Hofkens
Lydian
Employment, Pensions & Benefits
T +32 (0)3 304 90 12
M +32 (0)475 53 04 13
E jan.hofkens@lydian.be

Kato Aerts
Lydian
Employment, Pensions & Benefits
T +32 (0)3 304 90 01
M +32 (0)477 48 70 35
E kato.aerts@lydian.be
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Brussels Office

Antwerp Office
• Tour & Taxis
• Havenlaan 86C
b113
• 1000 Brussels
• T +32 2 787 90 00
• F +32 2 787 90 99

• Arenbergstraat 23
• 2000 Antwerp
• T +32 3 304 90 00
• F +32 3 304 90 19

Hasselt Office

• Thonissenlaan 35
• 3500 Hasselt
• T +32 11 260 050
• F +32 11 260 059
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Stay in touch and join us at
info@lydian.be
www.lydian.be
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