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WORKPLACE & MOBILITY

Nieuwe uitdagingen voor facility managers
Mobiliteitsbudget goedgekeurd door het federaal parlement

De Kamer heeft op donderdag 28 februari 2019 de regeling 
rond het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Vanaf 1 maart 2019 
kunnen bedrijven In principe starten met de implementatie 
ervan. Ook facility managers zullen voor nieuwe uitdagingen 
komen te staan.

De invoering van een mobiliteitsbudget betekent een 
ingrijpende aanpassing voor de bestaande carpolicy. HR en fleet 
managers hebben de taak dit grondig voor te bereiden. 
Leasingmaatschappijen zullen hun adviestools moeten bijpassen 
en bijkomende berekeningen moeten aanbieden als aanvulling 
op de klassieke offerte van een bedrijfswagen. De fiscale 
invulling van de jaarlijkse loonfiche belooft een hele klus te 
worden. Een deel van deze opdracht kan door sociale 
secretariaten worden overgenomen. 
Ook na de wettelijke invoering van het mobiliteitsbudget zullen 
nog vele praktische vragen onbeantwoord blijven. Begin april 
2019 publiceerde de overheidsdienst economie een FAQ rond 
het mobiliteitsbudget onder de link www.mobiliteitsbudget.be 
Wellicht zullen vele werkgevers daarop wachten om het effectief 
in te voeren. 

Wij herhalen dat werkgevers geen verplichting hebben om het 
mobiliteitsbudget in hun bedrijf in te voeren. Werknemers 
mogen zelf beslissen of zij al dan niet instappen in het mobili-
teitsbudget. Tenslotte melden wij nog de tijdelijke versoepeling 
van de CO2-grens van 95 gram voor de herinvestering van het 
budget in een milieuvriendelijk voertuig. Deze grens werd 
respectievelijk voor 2019 opgetrokken tot 105 gram en tot         
100 gram voor het jaar 2020. 

Nieuwe uitdagingen voor facility managers
Het mobiliteitsbudget kan ook gevolgen hebben voor facility 
managers. De keuze van elektrische of plug-in voertuigen, 
elektrische fietsen en andere nieuwe types van vervoermethodes 
zoals de elektrische step kan betekenen vaak dat de huidige 
parkings en technische infrastructuur opnieuw moeten hertekend 
worden. Het mobiliteitsbudget kan nu ook worden ingezet voor 
de huur of de aankoop van een woning dicht bij het werk 
waardoor zich nieuwe afzetmarkten openen.

Facility managers zullen hierbij meer in gesprek moeten gaan 
met de HR- en inkoopafdelingen om de nieuwe mobiliteit op 

technisch vlak vooruit in te plannen of aanpassingen uit te 
voeren op de bestaande toestand. Gelukkig werd de wetgeving 
inzake mede-eigendom in dit verband versoepeld zodat bijv. 
laadpalen in een ondergrondse garage sneller kunnen geplaatst 
worden.

Specifieke regels voor het mobiliteitsbudget 
Dankzij het mobiliteitsbudget kunnen werknemers het budget 
van hun huidige bedrijfswagen herinvesteren in 3 pijlers. Ze 
hebben de keuze tussen een milieuvriendelijker bedrijfsvoertuig 
(pijler 1), duurzame mobiliteit zoals openbaar vervoer en fiets 
(pijler 2) en een cash uitbetaling van het saldo (pijler 3). 

Iedere werknemer kan vrij uit elke pijler kiezen of pijlers 
samenvoegen. Het beschikbaar budget stemt overeen met de 
totale (jaarlijkse) kost van de ingeruilde actuele bedrijfswagen, 
de zogenoemde “cash out” voor de werkgever. Dit betekent in 
de praktijk alle kosten en belastingen die aan het voertuig 
verbonden zijn inclusief de CO2-bijdage en de brandstofkosten. 
Het budget kan ook worden geherinvesteerd in de korte 
termijnverhuur van een voertuig zonder chauffeur of in                   
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huisvestingskosten als de werknemer dichter bij het werk gaat 
wonen. Het saldo kan worden uitbetaald in cash. Daarop moeten 
er 38,07% sociale bijdragen worden betaald, maar geen 
belasting. Hierna de details van de investeringsmogelijkheden 
van het mobiliteitsbudget.

Herinvesteren van het budget in pijler 1: 
de ecologisch verantwoorde bedrijfswagen 
Volgende voertuigen komen als herinvestering van het budget 
in aanmerking :
• een 100% elektrische bedrijfswagen 
• een bedrijfswagen met verbrandingsmotor :
 die niet meer dan 105 gram CO2/km uitstoot (jaar 2019)
 die niet meer dan 100 gram CO2/km uitstoot (jaar 2020)
 die niet meer dan 95 gram CO2/km uitstoot (jaar 2021)
• die minimaal aan de Euronorm voor nieuwe voertuigen  
 voldoet of een latere norm (actueel EURO 6d temp).

In het geval van plug-in hybrides moet de batterij minstens een 
capaciteit van 0,5 kWh hebben per 100kg wagengewicht. Bij 
stockwagens (tot 31 augustus 2019) moet de voorwaarde 1+2 
minstens gelijk zijn aan het ingeruilde voertuig.

Herinvesteren van het budget in pijler 2: 
duurzame vervoermiddelen en huisvesting
Onder duurzame vervoermiddelen verstaat men:
• fietsen van alle aard en motorfietsen die niet sneller gaan  
 dan 45 km/u, tenzij ze volledig elektrisch zijn
• openbaar vervoer (incl. abonnementen op naam,   
 waterbussen, individuele tickets ook deze die niet op naam  
 zijn uitgeschreven of in het buitenland zijn aangekocht bijv.  
 Thalys of Eurostar)
• collectief georganiseerd vervoer, gedeeld vervoer   
 (waaronder taxi’s en andere verhuurdiensten met chauffeur)
• gedeeld vervoer: de huur van wagens zonder chauffeur voor  
 een max. van 30 kalenderdagen per jaar. 
• huisvesting: huurgelden of hypotheekrente (niet de   
 terugbetaling van kapitaal) voor werknemers die een woonst  
 hebben binnen de 5 km (in vogelvlucht) van hun werkplaats.

Uitbetalen in cash in pijler 3 
Het budget dat op het einde van het jaar niet werd geïnvesteerd 
in pijler 1 of 2 kan de werknemer laten uitbetalen in cash mits 
het betalen van een speciale RSZ bijdrage van 38,07%. Nu is het 
aan de werknemer om zijn keuze te maken ! 

Cash for cars versus mobiliteitsbudget
Naast het mobiliteitsbudget werd reeds in 2018 met de regeling van “cash for cars” gestart. Hierbij wordt de huidige bedrijfswagen 
omgeruild tegen een bedrag dat in cash wordt uitbetaald De regeling kan voorlopig op weinig succes rekenen. Eind februari 2019 
werden nog enkele aanpassingen uitgevoerd. 

Voorbeeld toepassing van een mobiliteitsbudget 
Inruilen van een BMW of een Mercedes voor een 
lager type voertuig + bedrijfsfiets + cash 

Michel Willems
Fiscalist automotive taxation 

MOBILITAS

De redactie van deze bijdrage houdt rekening met wetswijzigingen tot en met 12 april 2019.

Full leasekost (1) 

BMW of Mercedes
13.729,00 € per jaar

Full leasecost (1) 

VW Golf/Seat (1ste pijler)
6.323,00 € per jaar

Resterend mobiliteitsbudget 7.406,00 € per jaar

Leasingkost elektrische fiets 
80 € x 12  (2de pijler)

960,00 € per jaar

Fietsvergoeding 
8 km 0,23 €/km x 20 x 2 x 12

833,20 € per jaar

Uit te betalen bruto in cash 5.612,80 € per jaar

RSZ bijdragen werkgever 
& werknemer 38,07%

2.136,79 € per jaar

Cash vrij besteedbaar 3.476,01 € per jaar

Belastingvrije cash uit 
fietsvergoeding

833,20 € per jaar

Totaal vrij besteedbaar
4.309,21 € per jaar

359,10 €  per maand

(1) full leasekost enkel als voorbeeld en indicatief.
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