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Voorwoord

Bedrijfsmobiliteit as we know it is niet meer. De
turbulente gebeurtenissen van 2020 hebben de
verandering versneld op een manier die we
nooit hadden kunnen verwachten. 

Werknemers hebben zich moeten aanpassen
aan een nieuwe manier van werken die een
blijvende impact zal hebben op de manier
waarop zij zich verplaatsen. Daarnaast zien we
een toestroom van nieuwe regelgeving die
flexibele en groene mobiliteit bevordert. Zo
moeten vanaf 2026 alle bedrijfswagens
elektrisch zijn. Maar er is meer. 

Het federale mobiliteitsbudget bijvoorbeeld. Dit
initiatief laat werknemers toe hun bedrijfswagen
in te ruilen voor een budget. Werknemers
kunnen dit budget vrij besteden aan een quasi
onbeperkt aantal alternatieve en
milieuvriendelijkere mobiliteitsopties.

Daarbij gaat het niet alleen om shared mobility
(zoals deelfietsen of - wagens), maar ook om
het leasen van milieuvriendelijke wagens.
Samen met die forse ambitie van de Belgische
overheid om tegen 2026 een groene vloot te
hebben, is dit thema relevanter dan ooit. 

In deze brochure leiden we je door de principes
van het mobiliteitsbudget, geven we concrete
voorbeelden en leggen we je uit hoe je het kan
spenderen.

Veel leesplezier!

Amaury Gerard,
CEO Mbrella

Van auto  to t  t ro t t inet te ,  a l les  over  het  mobi l i te i t sbudget



1. Wat is het mobiliteitsbudget?

Een Belgische stimulans die werknemers toelaat
om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een
mobiliteitsbudget. Werknemers kunnen dit budget
gebruiken om te besteden aan alternatieve en
duurzame mobiliteit zonder daarop belastingen te
betalen. Géén belastingen? In België? Inderdaad. 

Dit budget mag nooit minder zijn dan 3.000 euro of
meer dan 16.000 euro per jaar.

2. Wat zijn de voordelen van het mobiliteitsbudget voor jou? 

Door voor het mobiliteitsbudget te kiezen, kan je: 

Je ecologische voetafdruk
verkleinen en je CO2-uitstoot

verminderen

Je 
salarispakket optimaliseren

Gebruik maken van 
100+ mobiliteitsaanbieders
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4. Hoe wordt het
mobiliteitsbudget berekend? 

3. Wie komt in aanmerking 
voor een mobiliteitsbudget?

Heel eenvoudig. Je mobiliteitsbudget is
gelijk aan de Total Cost of Ownership of
TCO van de bedrijfswagen waarop je
recht hebt. De TCO omvat alle kosten
van een auto zoals leasing, onderhoud,
verzekering, brandstof enz. 

Een bedrijfswagen met een TCO van
€500/maand vertegenwoordigt een
jaarlijks mobiliteitsbudget van €6000
(12 x €500). Dit betekent dat hoe
duurder de huidige auto, hoe groter het
mobiliteitsbudget. 

Bijvoorbeeld

Werknemers kunnen het
mobiliteitsbudget alleen krijgen als ze
al een bedrijfswagen hebben of als ze
daarvoor in aanmerking komen. Dat
laatste is een belangrijk detail: als
werknemer kan je dus ook kiezen voor
een mobiliteitsbudget ook al heb je
vandaag géén bedrijfswagen. 
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PIJLER 1: Een milieuvriendelijke bedrijfswagen 

5. Waaraan kan je het mobiliteitsbudget besteden?

Geloof het of niet, de hoeveelheid opties waaraan werknemers hun budget kunnen
besteden is bijna eindeloos. De enige voorwaarde is dat er een link moet zijn met
mobiliteit en dat die mobiliteitsoptie duurzaam is. De opties zijn officieel
onderverdeeld in 3 pijlers:

Een mobiliteitsbudget kan nog steeds een auto omvatten, zolang het maar een
elektrische auto is of een auto die beter scoort dan je huidige bedrijfswagen op
CO2-uitstoot (max. 95g/km), luchtvervuilende stoffen en energiecapaciteit (min.
0,5kWh/100kg autogewicht) voor hybrides. Vanaf 1 januari 2026 worden alleen
volledig elektrische auto's als milieuvriendelijk beschouwd. De mogelijkheid om te
kiezen voor een auto die onder een bepaald plafond CO2 uitstoot, wordt geschrapt.
Je werkgever is niet verplicht om pijler 1 aan te bieden.
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PIJLER 2: Mobiliteits- en huisvestingskosten 

Je kan ervoor kiezen om je budget te besteden aan de aankoop, huur, lease en het
onderhoud van een fiets (elektrisch, al dan niet gemotoriseerd), step, hoverboard en
nog veel meer. Enkele voorbeelden: klassieke fiets, vouwfiets, racefiets, elektrische
fiets, speed pedelec, kick scooter, mono-wheel, hoverboard, one-wheel, bromfiets... 
Je kan je budget ook gebruiken voor financieringskosten (bijvoorbeeld leningen voor
fietsen), garagekosten en uitrustingskosten ter bescherming van de bestuurder en
zijn passagiers en ter verbetering van hun zichtbaarheid. De aankoop kan voor de
werknemer zelf zijn of voor zijn gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.

1. Persoonlijk vervoer

Zowel vervoersbewijzen als abonnementen voor het openbaar vervoer kunnen
worden gedekt door het mobiliteitsbudget. Dit geldt voor de werknemer en zijn
gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen. Ongeacht of ze worden gekocht via
officiële of niet-officiële aanbieders van openbaar vervoer. Vliegtickets kunnen niet
worden gefinancierd met het mobiliteitsbudget, vliegen is namelijk niet zo
milieuvriendelijk…

2. Openbaar vervoer

Enkele voorbeelden van wat toegelaten is: NMBS abonnement, De Lijn abonnement,
TEC abonnement, Thalys kaartjes, TGV kaartjes, openbaar vervoer tickets en
abonnementen voor gezinsleden



Als werknemers meer dan 50% van de tijd thuis werken, telt hun woning als normale
werkplek en kunnen ze het mobiliteitsbudget dus ook gebruiken voor woonkosten!
De normale werkplek kan elke maand opnieuw worden bepaald. 
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We spreken van georganiseerd gemeenschappelijk vervoer wanneer je het vervoer
deelt met werknemers met een voertuig dat plaats biedt aan minimum 2 personen,
georganiseerd door de werkgever, een groep werkgevers of een derde partij. 
 Bijvoorbeeld: klassiek carpoolen of een kantoorbus. 

3. Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer

Onder gedeelde mobiliteit verstaan we gedeelde persoonlijke voertuigen, huurauto's
zonder chauffeur, en taxi's of huurauto's met chauffeur. Enkele voorbeelden:
deelauto's (Poppy, Cambio...), deelfietsen (JUMP, Villo...), deelscooters (Bird, Lime...),
taxiritten, Uber en huurauto's (maximum 30 dagen per jaar).

4. Gedeelde mobiliteit

De huur van woningen en de kapitaal en rente op hypothecaire leningen kunnen
met het mobiliteitsbudget worden gefinancierd indien je binnen een straal van 10
kilometer (in vogelvlucht) van je normale werkplek woont. 

5. Huisvestingskosten
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PIJLER 3: Uitbetaling tegen gunstig belastingstarief 

Als je aan het eind van het jaar nog budget over hebt, ontvang je de overschot in
geld. Dit bedrag wordt verminderd met een speciale werknemersbijdrage van
38,07%, die wordt gebruikt voor sociale rechten, zoals je pensioen.
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6. Tijd voor een concreet voorbeeld

Laten we eens kijken naar een
voorbeeld! Hieronder vind je een
praktijkvoorbeeld van Lisa die vroeger
een bedrijfswagen had met een TCO
van €900 per maand. Lisa besluit haar
bedrijfswagen in te ruilen voor een
mobiliteitsbudget van € 10 800 (€900 x
12). 

Zij kiest een auto die voldoet aan de
voorwaarden van pijler 1. Haar nieuwe
auto heeft een TCO van € 468,73 per
maand. Dit bedrag wordt van het
budget afgetrokken, zodat zij € 5175,24 
 overhoudt. 

Lisa besteedt € 3000 aan soft mobility
zoals kaartjes voor het openbaar
vervoer en uitgaven voor gedeelde
mobiliteit en besluit een elektrische
scooter te kopen voor € 600. Het
resterende bedrag van € 1575,24 zal
aan het eind van het jaar worden
uitbetaald (min 38,07%
werknemersbijdrage). Zo houdt ze netto
€ 975,55 extra over op haar
bankrekening. Dat noemen wij nog
eens flexibele mobiliteit!
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7. Hoe overstappen op het mobiliteitsbudget?

Biedt je werkgever het mobiliteitsbudget aan in je bedrijf en wil je instappen? Het is
eenvoudiger dan je denkt. Met dit stappenplan kan je in een mum van tijd aan de
slag!

Een schriftelijk verzoek sturen
Wil je overstappen op het mobiliteitsbudget? Prima! De regeling vereist
een schriftelijk verzoek van de werknemer, bijvoorbeeld per e-mail.

Onderteken een contract addendum
Je werkgever zal vervolgens zorgen voor het administratieve gedeelte: je
moet een addendum bij je contract ondertekenen. Dit document bevat je
akkoord als werknemer om je traditionele wagen in te ruilen voor een
budget, bepaalt de omvang van je budget en de voorwaarden.

Beheer van het budget
Van zodra je start met het mobiliteitsbudget, zal je van je werkgever een
uitnodiging krijgen voor Mbrella. Kies een wachtwoord en begin je
uitgaven toe te voegen! Je uitgaven worden één keer per maand
gecontroleerd door je HR manager en verwerkt met de loonverwerking. Jij
ontvangt de terugbetaling van je uitgaven met je loon.
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Heb je een vraag over het mobiliteitsbudget of het gebruik van Mbrella? Aarzel niet
om contact met ons op te nemen via de chat in het Mbrella-platform!
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9. Neem contact met ons op
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Je werkgever mag zelf kiezen welke mobiliteitsvoordelen hij aanbiedt, rekening
houdende met zijn mobiliteitsbeleid en de mobiliteitsbehoeften van zijn
werknemers. Als je twijfelt of je een bepaalde uitgave mag financieren met het
mobiliteitsbudget, check dan altijd eerst de mobility policy van je bedrijf of vraag
het na bij je HR team!

Je bent niet verplicht om je mobiliteitsbudget te spenderen in elk van de drie pijlers.
Als werknemer kan je vrij kiezen binnen welke pijler(s) je je mobiliteitsbudget wil
gebruiken binnen het aanbod van de werkgever.

8. Goed om te weten


