
Recent nog besliste de Vlaamse regering 
dat vanaf 2029  geen nieuwe auto’s met 
verbrandingsmotor meer mogen wor-
den ingeschreven. Daarmee verhoogt de 
druk tot elektrificatie nogmaals, nadat 
de eerder aangekondigde fiscale maat-
regelen beslissingnemers ten laatste in 
2026  dwingen om af te stappen van de 
vertrouwde diesel- en benzinewagens, 
ook is dat voor vele gebruikssituaties lang 
geen evidentie…
Tijdens het ‘Link2fleet Forum & Awards 
2021’ event dat in oktober een 500-tal 
professionals uit de fleet & mobility sec-
tor samenbracht, gaf 63% aan dat de gel-
dende fiscaliteit dé motivatie is voor de 
transitie naar elektrisch rijden, tegenover 
37% die ecologie als motivatie opgeven.
Concreet gelden volgende fiscale maatre-
gelen voor de periode 2022-2023:
 • Alle voertuigen besteld voor 1  juli 

2023 en die tot dan een 100% fiscale 
aftrekbaarheid genieten, blijven deze 
ook nadien behouden.

 • Alle voertuigen besteld voor 1  juli 
2023 die op dat ogenblik een tot 50% 
beperkte fiscale aftrekbarheid genieten 
(of 40% wanneer ze > 200g/km CO2 uit-
stoten), blijven ook nadien hetzelfde fis-

cale regime behouden.
Voor de periode 2023 – 2026 geldt:
 • Vanaf 1  juli 2023  geldt een uitdoofs-

cenario voor niet-zero-emissie wagens. 
Hun fiscale aftrekbaarheid zakt jaarlijks 
met -25%.

 • Voor 1  januari 2023  bestelde nieuwe 
plug-in hybrides (PHEV) genieten 100% 
aftrekbaarheid en behouden deze (voor 
zover ze voldoen aan de nu al geldende 
voorwaarden).

 • Vanaf 1  januari 2023  zullen nieuwe 
PHEV’s nog maximaal 50% aftrek genie-
ten voor het brandstofverbruik (benzine 
en diesel). Het elektriciteitsverbruik van 
PHEV’s volgt de fiscale aftrekbaarheid 
van de auto.

 • Na 1  januari 2023  bestelde nieuwe 
PHEV’s die voldoen aan de gestelde 
voorwaarden, genieten aanvankelijk 
100% aftrek, maar zien deze jaarlijks 
uitdoven tot 0% in 2027.

Vanaf 1  januari 2026 zijn uitsluitend wa-
gens met een zero emissie aandrijving 
nog fiscaal aftrekbaar.
 • De keuze voor een (batterij)elektrische 

auto (BEV) is dan ook onvermijdelijk.
 • Voor 1 januari 2027 ingeschreven nieu-

we zero emissie wagens blijven ook 

verder 100% fiscaal aftrekbaar.
 • In 2027  bestelde nieuwe zero emissie 

wagens genieten 95% fiscale aftrek en 
behouden verder dit regime.

 • In 2028  daalt de fiscale aftrek voor 
nieuw bestelde zero emissie wagens 
tot 90%, wat ook daarna zo blijft.

 • In 2029 bestelde nieuwe zero emissie 
wagens zullen 82,50% fiscaal aftrekbar 
zijn en blijven.

 • In 2030  daalt de fiscale aftrek voor 
nieuwe zero emissie wagens verder tot 
75%.

 • Vanaf 2031 is nog slechts 67,50% fisca-
le aftrek toegestaan voor zero emissie 
wagens.

Nog een belangrijk weetje: wanneer het 
gelijkvormigheidsattest van de auto zo-
wel de CO2-uitstoot vermeldt volgens 
de NEDC 2.0 en WLPT meetnorm, mag de 
laagste waarde gehanteerd worden voor 
de autofiscaliteit.

Frustraties die de transitie naar 
elektrisch rijden bemoeilijken
De grootste weerstand tegenover elektri-
sche auto’s was aanvankelijk hun beperkt 
rijbereik. Dat tegenargument is bij de 
nieuwste modellen aanzienlijk afgezwakt, 

Mobility Management

Vele jaren ging het over fleet management, al dan niet als deelaspect van het vakgebied Facility 
Management, meestal afhankelijk van de grootte van het wagenpark. Al enige tijd is de verruiming 

van fleet naar mobility management aan de gang. Met de elektrificatie van zowel auto’s als fietsen 
speelt de Facility Manager sowieso een belangrijke rol in het faciliteren van de mobiliteit voor de 
medewerkers binnen een organisatie.

Mobiliteit als meerjarige uitdaging voor de Facility Manager
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al is het nooit wat een dieselmotor mo-
gelijk maakt. Frustrerend is ook dat het 
rijbereik verregaand samenhangt met de 
grootte van de auto; m.a.w. kleinere mo-
dellen hebben ook een kleiner rijbereik.

Enkele nuttige weetjes:
 • Het opgegeven rijbereik is in de prak-

tijk nooit haalbaar. Voor EV’s wordt door 
hun constructeurs een bovenste en 
onderste oplaadlimiet opgegeven. De 
bovenste is meestal 80%; de onderste 
varieert tussen 10% en 20%. Dat maakt 
concreet dat slechts 60 à 70% van de 
batterijcapaciteit effectief ter beschik-
king staat en bijgevolg ook het reële 
rijbereik evenredig terugvalt.

 • In de winter wordt de onderste oplaad-
limiet nog verder opgetrokken, en wel 
tot 20 à 40%. Dit duwt de batterijcapa-
citeit tot zowat de helft omlaag.

 • Dagelijks DC-(snel)laden is te vermij-
den, lezen we in de handleiding bij 
sommige merken. Dat is vooral lastig 
voor wie niet thuis kan laden.

 • Er zijn veel elektrische verbruikers aan 
boord die de batterij leegzuigen – voor-
al in de winter – zoals verlichting, airco, 
comfortuitrusting als achterruitont-
dooiing en zetelverwarming… Bij ver-
brandingsmotoren wordt dat verbruik 
opgevangen door de generator aan 
boord.

Slim laden
Diesel- en benzinewagens moeten tan-
ken en hun gebruikers krijgen daarvoor 
meestal een tankkaart ter beschikking. 
Elektrische auto’s moeten laden en ook 
daar hoort een betaalinterface bij, in dit 
geval onder de vorm van een ‘token’, app, 
of kaart voor contactloze activatie.
Een belangrijk verschil voor elektrische 
auto’s is dat ze bij voorkeur thuis en op 
het werk worden geladen, slechts uit-
zonderlijk aan een ‘tankstation’ (publieke 
laadinfrastructuur). Dat heeft alles te ma-
ken met de aangerekende energietarieven.
Gemiddeld is er sprake van 25  cent/kW, 
maar gemiddelden zijn weinig precies, 
zeker nu de laatste maanden de prijzen 
de pan uit swingen. Het is dus belangrijk 
na te gaan wat de effectieve kW-prijs is 
en dat kan sterk verschillen naargelang 
de afgesloten contracten. Vast staat dat 
bedrijven de goedkoopste tarieven ge-
nieten. Wanneer ze ook nog zelf energie 
opwekken via bv. zonnepanelen, kan de 
kW-prijs nog aanzienlijk dalen. De hoog-
ste en vooral nauwelijks transparante 
energieprijs wordt betaald aan publieke 
laadpalen, waar naast de kW-prijs in vele 

gevallen nog een startfee of supplement 
voor de laadtijd wordt doorgerekend. Aan 
publieke DC-snelladers kunnen de kosten 
oplopen tot 70 à 80 cent/kW.
Het is dan ook essentieel om het laadge-
drag op te nemen in de car policy om de 
organisatie maximaal te verzekeren van 
de voordeligste energiekost. ‘Slim laden’ 
betekent altijd laden op het werk, laden 
thuis waar mogelijk en – enkel als het 
niet anders kan – laden onderweg.
Maar niet alleen voor 100% elektrische 
auto’s moet correct laadgedrag wor-
den afgedwongen bij de gebruikers, ook 
PHEV-rijders moeten aangespoord wor-
den om maximaal elektrisch te rijden 
en minimaal gebruik te maken van de 

verbrandingsmotor. Opties voor PHEV-rij-
ders zijn een brandstofbeperking tot x 
l/100km en het vermijden van publiek 
laden onderweg.

Laadinfrastructuur als achillespees
Dat de laadinfrastructuur momenteel 
niet is afgestemd op de klimaatambi-
ties en de daaruit volgende verplichting 
tot elektrisch rijden door de overheid, is 
ruimschoots bekend. Maar niet alleen 
het aantal laadpunten is belangrijk om 
de energietransitie vlot te laten verlopen, 
ook hun eigenschappen hebben invloed 
op de acceptatie door de gebruikers.
Er zijn AC (wisselstroom; de omvormer zit 
in de auto) en DC (gelijkstroom; de om-
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vormer zit in de laadpaal) laadpunten. De hoeveelheid elektrische ener-
gie die ze kunnen overhevelen naar de autobatterij is bepalend voor de 
laadtijd die nodig is om x-aantal kilometers te kunnen afleggen. Bij pu-
bliek laden is de laadtijd meestal ook puur tijdverlies en zou theoretisch 
mee moeten verrekend worden in de TCO van het voertuig (Total Cost of 
Ownership).

Ter illustratie:
Het gebruikersprofiel kan grote verschillen veroorzaken in de TCO voor 
eenzelfde voertuig. Voor een jaarlijks totaal van 25.000 km, kan de ener-
giekost de helft zijn wanneer de gebruiker hoofdzakelijk op kantoor en 
thuis laadt (75/20%), dan wel vooral publiek moet laden (50%).
Momenteel wordt de plaatsing van laadpunten gestimuleerd door een 
verhoogde aftrek van de investeringen. Voorwaarde is wel dat de laad-
punten publiek (betalend) toegankelijk moeten zijn tijdens en/of buiten 
de kantooruren.
 • Van 1 september 2021 tot 31 december 2022 > 200% aftrek van de 

investering.
 • Van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024 > 150% aftrek van de inves-

tering.

Mobiliteitsbudget stimuleert multimodaal vervoer
Nu vaststaat dat vanaf 2026 alle wagens eigenlijk EV’s moeten zijn, dient 
het mobiliteitsbudget zich aan als logisch vervolg op de firmawagen. Het 
autobudget wordt zo vanzelf het mobiliteitsbudget.

Ter herinnering:
 • Het ‘mobiliteitsbudget’ wordt op jaarbasis bepaald op basis van de TCO 

voor de werkgever, van het aan de werknemer ter beschikking gestelde 
voertuig. Dat betekent dat alle kosten die de werkgever betaalt wor-
den meegenomen, dus ook de niet-aftrekbare BTW, de vennootschaps-
belasting,…

 • Het beschikbare budget wordt verdeeld over drie pijlers, waarvan de 
eerste staat voor een milieuvriendelijke auto, bijna dwingend een EV 
of (voorlopig) PHEV. De fiscale behandeling van de eerste pijler wijkt 
niet af van deze voor een klassieke bedrijfswagen.

 • De tweede pijler is voorzien voor duurzame mobiliteit (fiets aange-
kocht of geleased, openbaar vervoer…), maar ook huisvesting (huur wo-
ning) voor wie dichter dan 5 km van zijn werkplaats woont. Dit wordt 
binnenkort aangepast, maar nog niet bekend op het ogenblik van het 
afsluiten van onze redactie.

 • De derde pijler tenslotte is het restsaldo dat eventueel overblijft op 
het einde van het jaar. Dit restsaldo wordt uitbetaald in cash en is vrij 
van belasting, maar wel onderworpen aan 38,07  RSZ-bijdragen. Het 
restsaldo is jaarlijks uitbetaalbaar, maar niet overdraagbaar.

Wanneer een werknemer het mobiliteitsbudget vooral aan zachte mo-
biliteit besteedt, zal hij tot een maandelijks netto voordeel komen van 
300 tot 700 euro.
Vandaag bestaan het mobiliteitsbudget (voor wie een bedrijfswagen ge-
niet) en cafetariaplan (voor iedereen mogelijk) naast elkaar zonder con-
current te zijn.
Het invoeren van het mobiliteitsbudget is een veranderingsmoment, ide-
aal om de spelregels aan te passen en in lijn te brengen met de bedrijfs-
filosofie.
Door Eduard Coddé

01. De meeste publieke laders langs de straatzijde hebben een beperkte laadcapaciteit.
02. HPC staat voor High Power Charging, of DC-snelladen met meer dan 150kW. De auto 
bepaalt echter hoeveel elektrische energie maximaal per tijdseenheid kan worden geladen.
03. Afhankelijk van de netaansluiting van de woning kan een wallbox elektrische of PHEV 
auto’s met 7,4 tot 22kW laden.
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