
Voorbeeld van een

Mobiliteitsbudget survey



Ken je het mobiliteitsbudget?

Het is een alternatief voor de traditionele bedrijfswagen.
Het is een Belgische regeling die werknemers toelaat hun bedrijfswagen in te ruilen voor
een budget.

Dit budget wordt berekend op basis van de total cost of ownership (TCO) van je
bedrijfswagen. Het is de totale kostprijs van de leasewagen die je zou hebben als je niet
voor een mobiliteitsbudget zou kiezen.
TCO = totale kosten van je auto, inclusief leasing, onderhoud, verzekeringskosten,
brandstof enz.

Dus stel, je hebt een auto met een TCO van € 500/maand, dan is je jaarlijkse
mobiliteitsbudget € 6.000! 

Werknemers kunnen alleen van het mobiliteitsbudget genieten als ze al een
bedrijfswagen hebben of als ze er recht op hebben. Dit laatste detail is belangrijk: als
werknemer kan je ook kiezen voor een mobiliteitsbudget, zelfs als je nog geen
bedrijfswagen hebt, je moet enkel in aanmerking komen voor dit voordeel.

Dit budget kan je besteden aan één van deze 3 pijlers:

Pijler 1: een milieuvriendelijke wagen 
Een wagen met <95g CO2/km of een elektrische wagen.

Pijler 2: zachte mobiliteitsoplossingen:
Een fiets, openbaar vervoer, gedeelde voertuigen, fietsleasing ... maar ook de kosten van
je hypotheek of je huur als je binnen 10 km van je kantoor woont of als je minstens 60%
van je tijd thuis mag werken.

Pijler 3: cash op het einde van het jaar 
Met een werknemersbijdrage van 38,07%

Wat zijn de voordelen voor jou? 

In plaats van een traditionele bedrijfswagen, kan je nu je budget besteden wanneer je
dat wilt, zoals je dat wilt, en dit heeft een positieve impact op je nettoloon  én op het
milieu! 

We zijn bezig met het herzien van onze
mobiliteitsoplossingen. We zouden graag je input
krijgen om ons te helpen dit geweldig te maken!
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Met deze enquête willen we nagaan in hoeverre er binnen ons bedrijf
belangstelling bestaat voor een dergelijk flexibel loonpakket.

Let wel, dit is slechts een vragenlijst, we beloven je nog niets.

De enquête zal slechts 2 minuten van je tijd in beslag nemen, maar je
antwoorden zijn van grote waarde voor het verbeteren van je
salarispakket.

VRAAG 1

Ja
Nee
Hum, Ik weet het nog niet

Zou je bereid zijn je bedrijfswagen in te ruilen voor andere, meer flexibele
mobiliteitsoplossingen, zoals een mobiliteitsbudget?

VRAAG 2

Ik zou liever een milieuvriendelijke bedrijfswagen hebben in plaats van
mijn huidige wagen
Ik wil mijn ecologische voetafdruk verkleinen
Ik gebruik mijn wagen te weinig
Ik wil mijn salarispakket optimaliseren
Ik wil profiteren van de vele mobiliteitsoplossingen op de markt: car
sharing, fietsleasing, mobiliteit-op-weg, openbaar vervoer enz.
Mijn partner heeft een bedrijfswagen, we hebben er geen 2 nodig
Andere

Zo ja, wat zijn de belangrijkste redenen voor je antwoord?

We zijn bezig met het herzien van onze
mobiliteitsoplossingen. We zouden graag je input
krijgen om ons te helpen dit geweldig te maken! 
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VRAAG 3

Ik ben nog niet voldoende bekend met de voordelen van een
mobiliteitsbudget
Een bedrijfswagen is nog steeds de meest fiscaalvriendelijke optie
Ik heb mijn huidige bedrijfswagen nodig voor professioneel gebruik
Ik heb mijn huidige bedrijfswagen nodig voor privégebruik
Ik ben niet vertrouwd met alle mobiliteitsalternatieven op de markt
Ik ben een autoliefhebber, en het is een noodzaak in mijn
salarispakket
Waar ik woon, is het niet mogelijk om zonder auto te leven
De autonomie van een elektrische auto sluit niet aan bij de
behoeften van mijn auto
Andere

Indien neen, wat zijn de belangrijkste redenen voor je antwoord?

VRAAG 4

Ik ben nog niet voldoende bekend met de voordelen van een
mobiliteitsbudget
Ik ben niet bekend met alle mobiliteitsalternatieven op de markt
Ik weet nog niet zeker of ik afstand kan doen van mijn huidige
bedrijfsauto
Ik denk dat ik geen auto meer heb als ik een mobiliteitsbudget heb
Ik ben bang dat het beheer van het mobiliteitsbudget veel tijd in
beslag zal nemen
Ik heb mijn huidige bedrijfswagen nodig voor professioneel gebruik
Ik heb mijn huidige bedrijfswagen nodig voor privégebruik
Waar ik woon, is het niet mogelijk om zonder auto te leven
Andere

Als je nog niet weet of je voor een mobiliteitsbudget zou kiezen, wat zijn
dan de reden(en) voor je antwoord?

We zijn bezig met het herzien van onze
mobiliteitsoplossingen. We zouden graag je input
krijgen om ons te helpen dit geweldig te maken!
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VRAAG 5

Heb je aanbevelingen voor ons om het mobiliteitsaanbod voor
werknemers in het bedrijf te verbeteren?

Zo ja, aarzel dan niet om ze met ons te delen. Gewoon hier.

We zijn bezig met het herzien van onze
mobiliteitsoplossingen. We zouden graag je input
krijgen om ons te helpen dit geweldig te maken!
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