
Duurzaam op weg

Modern paard van Troje
Bedrijfswagens hebben een negatieve invloed op de mobiliteit 
in ons land. Waarom zeggen we dat? Wel, strikt genomen zou 
een wagen net moeten zorgen voor meer mobiliteit. Met name 
mobiliteit die je niet kan realiseren via openbaar vervoer of fiets. 
Maar het tegendeel is waar als we kijken naar het gebruik van de 
bedrijfswagen. Bovendien zijn de ecologische en sociale gevolgen 
van onze bedrijfswagencultuur ronduit dramatisch. We leggen dit 
even uit:

Bedrijfswagens rijden meer
Uit een recente Knack-enquête bleek dat 63% van de bedrijfs-
wagenbezitters meer dan 30.000 km per jaar rijdt. Bij niet-
bedrijfswagenbezitters is dat slechts 19%. Dat is een substantieel 
verschil. Wie een bedrijfswagen heeft, maakt er zoveel mogelijk 
gebruik van, en staat daar niet bij stil. Maar liefst 27% geeft aan 
dat ze bij een overstap naar een privéwagen wel degelijk zou 
nadenken over het aantal gereden kilometers. Omgekeerd: ze 
hebben nu simpelweg geen reden om na te denken over hun 
vervoermiddel. De bedrijfswagen is de standaard keuze, alsof er 
geen andere opties zijn. Wat pistolets halen bij de bakker om de 
hoek? Even met de wagen…

Helaas is dit voorbeeld niet de situatie op flessen trekken.  
Er worden heel wat kilometers met de bedrijfswagen afgelegd. 
Ook kilometers die vermeden zouden kunnen worden. Een 
belangrijke incentive voor het rijden van extra kilometers is de 
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(gratis) tankkaart. Slechts 7% van de bedrijfswagenrijders heeft 
géén tankkaart. En 27% heeft zelfs een tankkaart voor heel 
Europa. 

In een studie van Steunpunt MOBILO vindt men dat de bedrijfs-
wagenrijders maar liefst 9.000 kilometer extra afleggen, dit is na 
een correctie voor woon-werkafstanden en de frequentie van 
zakelijke trips. Zodoende concludeert men dat het bezit van 
de bedrijfswagen op zich een aanzienlijke invloed heeft op de 
jaarlijkse kilometrage.  

Bedrijfswagenrijders rijden niet alleen meer, ze kiezen ook bijna 
uitsluitend voor de auto in het woon-werkverkeer. Uit dezelfde 
Knack-enquête blijkt 82% van de bedrijfswagenbezitters de auto  
te gebruiken voor woon-werkverkeer, terwijl dat bij niet-bedrijfs-
wagenbezitters slechts 59% is. Logisch misschien, want die 
bedrijfswagen is wellicht nodig voor de job? Welnee, slechts 46% 
gebruikt de bedrijfswagen voor dagelijkse uitoefening van de job. 

Voordeel voor enkelen, kost voor iedereen 
Uit een OESO-studie blijkt dat in ons land per bedrijfswagen, 
per jaar, 2.763 euro belastingvoordeel uitgereikt wordt. Dat is 
een directe kost. Daarnaast zijn er de kosten eigen aan files en 
congestie en de verliesuren die daarmee gepaard gaan. Files zijn 
natuurlijk niet eenduidig toe te wijzen aan de bedrijfswagen, maar 
er is geen twijfel over het belangrijke aandeel dat bedrijfswagens 
daarin hebben. 
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Dag na dag wordt het lijstje van verkeersinformatie langer. Files maken 
deel uit van de dagelijkse routine. Er worden miljarden euro’s gespendeerd 
aan beter uitgeruste wegen, slim verkeersmanagement, beter openbaar 
vervoer en allerhande campagnes. Maar er staat een olifant in de kamer waar 
blijkbaar niemand wil naar kijken. Jaarlijks spendeert de federale overheid 
tussen de twee en de vijf miljard euro aan bedrijfswagens in de vorm van een 
belastingvoordeel. Zitten we dan toch zelf aan het stuur van onze structurele 
files? 

http://www.knack.be/nieuws/belgie/7-inzichten-over-bedrijfswagens/article-normal-136701.html
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container33836/files/Beleidsondersteunende_papers/BP2014_3_mobiliteitsbudget.pdf
http://www.scribd.com/doc/239908809/OECD-Tax-and-Company-Cars-Policy-Highlights
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Verder is er ook de ecologische kost. Zo’n 47% van de bedrijfs-
wagenrijders wordt verplicht om voor een dieselwagen te kiezen. 
Slechts 24% wordt verplicht te kiezen voor een wagen met 
lage emissie. Kanttekening: die emissiecijfers zijn bovendien 
twijfelachtig wegens de kloof tussen de officiële cijfers en bij reëel 
gebruik zoals recent bleek uit Volkswagen-gate, die uiteindelijk een 
dieselgate werd. Dat was groot publiek nieuws, maar binnen de 
sector eerder een publiek geheim, dat o.a. Transport & Environment 
al langer aangekaart had.   

Bovendien zijn bedrijfswagens met grote vermogens over-
vertegenwoordigd in de ganse populatie bedrijfswagens. Op 
basis van data uit het Belgische verplaatsingsonderzoek zien 
de onderzoekers van de eerder vermelde MOBILO-studie dat ze 
gemiddeld een cilinderinhoud hebben van 1906 cc (n=567),  
terwijl dit voor nieuwe private wagens 1634 cc is (n=4519).

Bedrijfswagens zijn een rem op duurzaam  
mobiliteitsbeleid 
Zijn we niet gewoon jaloers op de mensen die een bedrijfswagen 
hebben? Wat is nu eigenlijk het probleem? 

Wel, vanuit mobiliteitsoogpunt zou het terugdringen van 
bedrijfswagens zinvol zijn. Bijna de helft van alle auto’s in de files 
rond Brussel zijn firmawagens. Als 10% van de automobilisten 
op filegevoelige trajecten en piekmomenten zou kiezen voor 
een alternatief vervoermiddel, zou de file met 40% kunnen 
verminderen. Als 25% met de trein of de bus naar het werk zou 
gaan, dan zou het fileprobleem zelfs helemaal van de baan zijn. 
Maar waarom zouden die mensen dat doen, als ze gratis een auto 
krijgen en er gratis mee kunnen rijden?

In feite is de bedrijfswagen een vorm van afwentelbeleid. De 
wetgever laat ondernemingen toe hun loonlasten te beperken 
door bedrijfswagens aan te bieden (daarover meer in de volgende 
paragrafen) zonder daarbij de gevolgen voor de mobiliteit onder 
ogen te zien. Zo belandt een deel van de kost en het effect 
van de maatregel in een ander beleidsdomein. Als men op dat 
beleidsdomein terecht probeert maatregelen te nemen die het 
gebruik van bedrijfswagens beperken of ontmoedigen dan staat 
men quasi onmiddellijk voor een aantal barrières. Ten eerste heeft 
men de bevoegdheid niet om fiscale hervormingen door te voeren, 
ten tweede krijgt men te maken een deel van de publieke opinie 
die de bedrijfswagen, ook weer terecht, als loon aanziet en niet als 
louter vervoersmiddel. 

Hoe is het zover kunnen komen? 
Daarvoor moeten we terug naar de tijd van voormalig premier 
van België Jean-Luc Dehaene. Om de Maastrichtnorm te halen 
(u weet wel: de fameuze 3% begrotingstekort die een lidstaat 
mocht hebben om toegelaten te worden tot de eurozone) werd in 
1993 het Globaal Plan afgesproken. Dat besparingsplan bevatte 
een loonstop van 3 jaar en voerde een aanpassing door van de 
index (alcohol, benzine en tabak werden uit de korf gehaald). 
In de nasleep van het Globaal Plan werd in 1996 de ‘wet tot 
bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring 
van het concurrentievermogen’ gestemd, beter bekend als de 
loonnormwet die de loonkostenontwikkeling in België afhankelijk 
maakt van de verwachte loonkostenevolutie bij onze voornaamste 
handelspartners Duitsland, Nederland en Frankrijk. Daarbij komt 
nog dat de RSZ-bijdrage (dat is een percentage van het brutoloon 
dat de werkgever aan de sociale zekerheid dient af te staan) op 
ca. 32% werd gebracht. 

Werkgevers voel(d)en zich in de tang genomen. Aan de ene kant 
voelen ze zich erg beperkt in het onafhankelijk bepalen van lonen 
en loonsverhogingen, aan de andere kant vinden ze de RSZ-
bijdragen bijzonder hoog. Het is net in dat spanningsveld dat de 
extralegale voordelen zoals de maaltijdcheques, maar ook de 
bedrijfswagen zich bewegen en voordeel kunnen opleveren door 
een verminderde RSZ-bijdrage. Door die verminderde bijdrage kan 
een werkgever zijn werknemers toch een voordeel geven zonder 
dat de globale loonkost overmatig stijgt. 

Fiscale behandeling bedrijfswagens1

Voor een werkgever is het toekennen van een bedrijfswagen als 
extralegaal voordeel interessant. De kosten van een bedrijfswagen 
kan hij immers als beroepskosten aftrekken (mits toepassing van 
de fiscale beperkingen). Een bedrijfswagen geeft zijn werknemers 
bovendien heel wat voldoening. Bovendien is er geen invloed 
op het vakantiegeld en dertiende maand. Een bedrijfswagen 
is een voordeel in natura en daarop moeten geen sociale 
zekerheidsbijdragen betaald worden. Toch ontsnapt de werkgever 
niet helemaal aan de fiscus. Hij moet immers een maandelijkse 
solidariteitsbijdrage betalen die afhankelijk is van de CO2-uitstoot 
en het brandstoftype van de bedrijfswagens. Deze bijdrage wordt 
jaarlijks geïndexeerd. Dat bedrag ligt momenteel minimaal op 
24,25 euro per maand. 

Voor een werknemer is de bedrijfswagen fiscaal ook erg interessant. 
Wanneer een werkgever een bedrijfswagen voor persoonlijk 
gebruik ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, 
ontstaat er een belastbaar Voordeel Alle Aard (VAA). Dit voordeel 
alle aard is aan bedrijfsvoorheffing onderworpen. De waarde 
van het voordeel wordt toegevoegd aan het bedrag van de 
bezoldigingen en onderworpen aan de gewone belastingschalen.

1  Delta Lloyd

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-19/volkswagen-emissions-cheating-found-by-curious-clean-air-group
http://www.transportenvironment.org/news/te-first-highlighted-test-manipulation-17-years-ago
http://www.transportenvironment.org/news/te-first-highlighted-test-manipulation-17-years-ago
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container33836/files/Beleidsondersteunende_papers/BP2014_3_mobiliteitsbudget.pdf
http://www.knack.be/nieuws/auto/zeven-op-de-tien-bedrijfswagens-niet-nodig-voor-het-werk/article-opinion-126173.html
http://www.knack.be/nieuws/auto/zeven-op-de-tien-bedrijfswagens-niet-nodig-voor-het-werk/article-opinion-126173.html
http://www.kapitalevragen.be/2011/de-opmars-van-bedrijfswagens/
http://www.kapitalevragen.be/2011/de-opmars-van-bedrijfswagens/
http://www.sdworx.be/nl-be/tools-knowhow/simulatietools/simulatietool-bedrijfswagens
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Vanaf 1 januari 2012 wordt het voordeel alle aard berekend 
op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de 
wagen in kwestie. Vanaf 1 mei 2012 wordt als volgt rekening 
gehouden met de ouderdom van de wagen: gedurende het eerste 
jaar van inschrijving (= het eerste ‘levensjaar’ van de wagen) 
gebeurt de berekening op basis van de initiële cataloguswaarde; 
daarna wordt een degressiviteit ingebouwd, waardoor de 
cataloguswaarde elk volgend jaar met 6% daalt, tot een minimum 
van 70% van de oorspronkelijke waarde.

Onder cataloguswaarde verstaat men de catalogusprijs van 
het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met 
inbegrip van de werkelijk betaalde BTW en opties. Er wordt geen 
rekening gehouden met eventuele kortingen e.d. Promotie-acties 
uitgaande van de constructeur/invoerder, die opgenomen worden 
in de officiële prijslijsten en ook van toepassing zijn bij verkoop 
aan een particulier, mogen wel doorgerekend worden.

Van bedrijfswagen naar salariswagen
Kortom: de bedrijfswagen is een win-win voor werknemer én 
werkgever. Maar de bedrijfswagen werd daardoor feitelijk een 
salariswagen. Wat is het verschil?

Eigenlijk is het simpel. Een loodgieter die onderweg is met zijn 
materiaal naar klanten doet dat in een bedrijfswagen. Idem voor 
een verkoper op weg naar winkels, een dokter op weg naar 
patiënten,… Die wagens worden gebruikt voor professionele 
doeleinden. Dat zijn bedrijfswagens in strikte zin: zonder de auto 
kan je het werk niet uitvoeren. 

Daarnaast staat dus de salariswagen. Die wordt niet hoofzakelijk 
gebruikt voor professionele doeleinden. In het beste geval wordt 
die óók gebruikt om naar het werk te rijden, maar is die geenszins 
nodig om het werk te kunnen uitvoeren. In onze buurlanden is 
deze zogeheten firmawagen een voorrecht voor directieleden 
en topkaders. In België rijdt in sommige sectoren (zoals de 
banken en de IT-sector) quasi iedereen met zo’n bedrijfswagen 
met tankkaart. Niet om hun job te kunnen uitoefenen, maar als 
verkapte vorm van loon. Nu ja, de verkapping zit hem alleen in 
de term bedrijfswagen. Het is simpelweg een salariswagen, goed 
voor zo’n 400 à 500 euro netto per maand. Meer dan de helft van de 
ruim 1.100.000 miljoen bedrijfswagens in ons land zijn salariswagens. 

Men moet daar ook niet flauw over doen. Vorige maand liet 
staalbedrijf ArcelorMittal in Gent, weten dat alle 4.700 werknemers 
een bedrijfswagen krijgen, ook de 3.300 arbeiders. De kranten 
kopten dan ook “Bedrijfswagen voor iedereen”. Je kan het 
werknemers en werkgevers haast niet kwalijk nemen: het systeem 
stimuleert dit soort beslissingen. Door de aantrekkelijke fiscale 
behandeling van de bedrijfswagen wordt die een standaarddeel 
van het loonpakket. Probleem met iedereen een bedrijfswagen is 
dat we gewoon met zijn allen in de file gaan staan. Dat impliceert 
een gelijkheid voor iedereen, maar daar eindigen de voordelen 
dan ook.

Nu al sturen we zo’n dikke 500.000 auto’s, gesubsidieerd als 
salariswagens, de baan op, terwijl de inzittenden misschien 
perfect op hun bestemming kunnen geraken zonder die auto: door 
te carpoolen, een bedrijfsbus, het openbaar vervoer of ja zelfs 
gewoonweg de fiets te nemen…

Hoe geraken we ooit nog uit deze impasse?

Kleine stapjes, groot verschil? 

Wat er al was
In het verleden werden al stappen gezet om de huidige regeling 
aan te passen. De BIV (belasting op inverkeerstelling) werd 
vergroend. Onder Di Rupo I werden de spelregels voor de 
berekening van het VAA veranderd en telt vanaf 2012 ook de 
catalogusprijs en de CO2-uitstoot mee. 

Een aantal koplopers ging ook al aan de slag met een of andere 
vorm van mobiliteitsbudget waarbij in ruil voor of aanvullend op 
een bedrijfswagen andere vervoermiddelen kunnen gekozen 
worden (zie ook Inzicht 7. Mobiliteitsbudget). Leasebedrijven spelen 
hier op in door hun product te diversifiëren en nu ook combinaties 
bedrijfswagen-bedrijfsfiets of openbaar-vervoer-abonnement 
aan te bieden. Ook de NMBS heeft een dergelijke formule, het 
zogenaamde Railease-programma. Verder werd heftig gedebatteerd 
over de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens, naar 
analogie met de kilometerheffing voor vrachtwagens.

Bron: De Standaard en FEBIAC

Voertuigenpark eind 2013

Bedrijfswagens 1.1 miljoen

Bedrijfswagen op naam van bedrijf 477.000

Bedrijfswagen ingeschreven bij lease-firma 308.000

Bedrijfswagen op naam van zelfstandige 316.000

Waarvan # salariswagens 560.000

Voordeel van alle aard? 
Een rekenvoorbeeld
Stel: ik krijg vandaag een gloednieuwe bedrijfswagen die nieuw 30.000 euro 
kost. De CO2-uitstoot van deze wagen is 126 g/km. Als werknemer bedraagt 
mijn Voordeel Alle Aard dan 2314,29 euro, wat gemiddeld neerkomt op een 
1034,85 euro belastbare som (afhankelijk van de gezinssituatie. Met andere 
woorden voor amper 87 euro per maand rijd ik met een wagen van 30.000 euro.2

Veelbelovend was een recent wetsvoorstel rond de invoering  
van het mobiliteitsbudget. Volgens dit voorstel moet de werk- 
gever geen sociale zekerheidsbijdragen betalen op het mobiliteits-
budget, en wordt de werknemer er niet op belast. Het VAA van 
een eventuele bedrijfswagen blijft bestaan, maar wordt verminderd 
naargelang het aandeel van andere vervoerswijzen.

Ondanks schuchtere pogingen om de cultuur te keren, blijft de 
bedrijfswagen het populairste extralegale voordeel en blijft de 
fiscale gunstregeling vele werkgevers en werknemers verleiden. 

2 Berekeningsmodule Grant Thornton  
http://www.grantthornton.be/VAA-Berekenen.html

http://www.knack.be/nieuws/auto/zeven-op-de-tien-bedrijfswagens-niet-nodig-voor-het-werk/article-opinion-126173.html
http://www.knack.be/nieuws/auto/zeven-op-de-tien-bedrijfswagens-niet-nodig-voor-het-werk/article-opinion-126173.html
http://www.demorgen.be/binnenland/bedrijfswagen-voor-iedereen-bij-arcelormittal-gent-bd6a21e9/
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container33836/files/Beleidsondersteunende_papers/BP2014_3_mobiliteitsbudget.pdf
http://www.mobiel21.be/sites/default/files/Inzicht%20nr%207%20Mobbudget.pdf
http://www.belgianrail.be/nl/bedrijven/railease.aspx
http://www.mobiliteitsraad.be/sites/default/files/documenten/MORA_ADV_20151120_Beleidsbrief_MOW_2015_2016.pdf
http://www.standaard.be/cnt/dmf20141003_01301392
http://www.cdenv.be/sites/default/files/actua/documents/Wetsvoorstel%20mobiliteitsbudget.pdf
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Wat kan er nog?
Als men niet kan raken aan het loonverhaal en dus 
geen verregaande fiscale hervormingen wenst door 
te voeren, moet men trachten te werken binnen 
de bestaande grenzen. Ook dan zijn er een aantal 
mogelijkheden die alvast een stap in de goede 
richting zijn. 

In de eerste plaats kan je natuurlijk alternatieven 
voor de auto stimuleren. Daarnaast kan je de 
auto ook ontmoedigen. De in december uitgereikte 
Business Mobility Awards 2015 aan het bedrijf 
JSR Micro uit Haasrode bij Leuven en aan de 
provincie Antwerpen zijn onder meer gebaseerd op 
praktijkvoorbeelden. JSR Micro werd in de categorie 
privébedrijven gelauwerd omdat het bedrijfsfietsen 
ter beschikking stelde van medewerkers, inclusief 
onderhoud, verzekering en pechverhelping. Het 
bedrijf nam daarnaast ook deel aan acties zoals 
‘Ik Kyoto’ en de ‘Autovrije Dag’. Zo wist men 
het aantal fietsende werknemers met 10% te 
verhogen. Het Antwerpse provinciebestuur won 
in de categorie ‘openbare ondernemingen’. Al in 
2009 lanceerde de provincie een actieplan met een 
maatregelen zoals het aanbieden van fietsleasing, 
inclusief verzekering en onderhoud, of een 
fietsvergoeding zowel voor woon-werkverkeer als 
voor dienstverplaatsingen, al dan niet in combinatie 
met een openbaarvervoersabonnement. Maar ook: 
werknemers die binnen een straal van vijf kilometer 
wonen, kunnen de autoparking niet gebruiken. Het 
aantal fietsende werknemers steeg met 8 procent.

Op bedrijfsvlootniveau kan men ongebreideld 
rijgedrag ontmoedigen door de tankkaart 
af te toppen of te beperken tot wat werkelijk 
beroepsgebonden verplaatsingen zijn. Met de 
huidige track-and-trace technologie is het mogelijk 
om die verplaatsingen ook correct te loggen. 
Verder kan men de vergroening van het wagenpark 
sterk aanmoedigen. Tenslotte is het idee van de 
poolwagen nog te weinig ingeburgerd in onze 
bedrijven. Lokale besturen kunnen daar ook een 
voorbeeldrol in spelen. Zo besliste Stad Mechelen 
recent om in de toekomst niet langer dienstwagens 
te leasen voor de leden van het schepencollege. Het 
geld dat daardoor vrijkomt, wordt extra geïnvesteerd 
in het onderhoud van het openbaar domein. Ze 
bewaren nog één leasewagen omdat het af en 
toe kan gebeuren dat men die nodig heeft voor 
een verplaatsing. Diezelfde wagen verhuren ze 
echter ook aan de Mechelaars via het systeem van 
autodelen.

Al die zaken helpen, maar om werk te maken van 
een echt mobiliteitsbeleid op Vlaamse of Belgische 
schaal is méér nodig. 

Hoe het stuur omgooien?

Mobiliteitsbudget
Hoewel de politieke geesten rijpen, werd het wetsvoorstel rond het mobiliteitsbudget 
niet goedgekeurd. Het mobiliteitsbudget oogt als concept nochtans veelbelovend. 
In het proefproject Mobiliteitsbudget Werkt! werd in vijf bedrijven geëxperimenteerd 
met het mobiliteitsbudget. Hoewel het gaat om een proefopstelling bij een zeer 
kleine groep, kunnen we de resultaten hoopgevend noemen: een daling van het 
autogebruik van 37% en een duidelijke toename van multimodaliteit in het 
woon-werkverkeer. In Inzicht 7: Mobiliteitsbudget hadden we het er uitgebreid over. 

Kilometerheffing
Net zoals men van de kilometerheffing voor vrachtwagens een sturend effect 
verwacht, kan een heffing voor personenwagens alvast het autogebruik in 
de gewenste richting sturen. Dat wil zeggen: op voorwaarde dat de heffing 
slim en omvattend is. Slim betekent dat de software die de heffing bepaalt zo 
fijngevoelig mogelijk moet reageren op het gebruik van de wagen naarmate 
het tijdstip, de wegcategorie,... Verder is ook een sociale correctie wenselijk. In 
Inzicht 14: Rekeningrijden als hefboom gingen we dieper in op het rekeningrijden. 
De kilometerheffing dient ook omvattend te zijn, dit wil zeggen, voor iedereen en 
passend in een breder maatregelenkader. 

Loonlastverlaging
Bij monde van Michel Maus en ook Bart Van Craeynest van Econopolis3 wordt hoe langer 
hoe meer duidelijk dat een echte taks shift hetgeen is wat ons mobiliteitssysteem 
nodig heeft. De logica is eenvoudig: verlaag de lasten op arbeid en schaf de 
extralegale voordelen af. Zo beslissen mensen zelf over wat ze met het nettobedrag 
op hun loonbriefje doen. In een Vlaanderen met slimme kilometerheffing kan dat 
alleen maar goed komen. 

Bron: OESO (cijfers 2013)
3  Econopolis wil een kwaliteitslabel voor financieel-economisch advies en beleggingen zijn. 

Subsidies in euro per jaar per bedrijfswagen

http://www.vsv.be/mobiliteit-verkeersveiligheid/mobiliteit-en-verkeersveiligheid-voor-bedrijven/mobiliteitsmanagement-
http://www.sdworx.be/nl-be/sd-worx-r-d/publicaties/persberichten/2014-09-15-belgen-in-brussel-wensen-mobiliteitsbudget
http://www.mobiel21.be/sites/default/files/MBW%20eindrapport.pdf
http://www.mobiel21.be/sites/default/files/Inzicht%20nr%207%20Mobbudget.pdf
http://www.mobiel21.be/sites/default/files/2014-14%20Rekeningrijden.pdf
http://www.tijd.be/opinie/algemeen/Bedrijfswagens_voor_iedereen_en_files_voor_iedereen.9700802-7765.art?itm_campaign=newsstream_recent&utm_content=buffer2c04d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/personal-tax-treatment-of-company-cars-and-commuting-expenses_5jz14cg1s7vl-en;jsessionid=31l0l5edqpla3.x-oecd-live-02


De hoge loonkost en een politiek van fiscale gunstmaatregelen 
ten opzichte van bedrijfswagens heeft in België geleid tot een 
absurde situatie, met vele onbedoelde en zelfs perverse effecten. 
De sleutel van het probleem ligt dan ook bij een tax shift. Als 
auto’s opnieuw aan reële kost gebruikt kunnen worden, zal alvast 
een deel van de mensen andere keuzes maken. In die reële kost 
(aankoop, belasting, brandstof, onderhoud) wordt momenteel 
nauwelijks gestuurd. Een intelligente kilometerheffing kan de 
overheid een instrument bieden om zowel op gebruik, uitstoot, 
tijdstip als gekozen route te gaan sturen via beprijzing. Pas dan zal 
de autogebruiker een accuraat beeld hebben van de echte kost 
van autorijden. De rekening is dan snel gemaakt.

Als binnen die context de grote groep van salariswagens er 
uit zou kunnen gaan, komen we tot minder files en minder 
luchtvervuiling. Want als we 5-10% wagens uit de spits halen dan 
daalt de lengte en de duur van de file met 40%. Dat is zaak van 
structurele keuzes maken. We herinneren eraan dat volgens cijfers 
van De Zevende Dag de totale overheidssteun aan alle openbare 
vervoersmaatschappijen tezamen 2,4 miljard zou zijn. Dat staat 
tegenover 4,1 miljard voor de bedrijfswagen. Dat maakt duidelijk 
dat er in België geen duidelijke keuze wordt gemaakt voor het 
stimuleren van openbaar vervoer of duurzame automobiliteit, 
zegt ook de OESO. Je kan ze geen ongelijk geven: er is geen 
enkel ander Europees land dat zoveel geld investeert in 
bedrijfswagens als België. Daardoor nemen minder mensen 
het openbaar vervoer en gaan ze ook verder van hun werkplaats 
wonen. Vandaar dat we kunnen spreken van gesubsidieerde 
file. Volgens de OESO lopen de totale milieu- en sociale kosten 
bovendien op tot 116 miljard euro. Zo verliezen we bovendien 
gemiddeld één gezond levensjaar door de luchtvervuiling ins 
ons land. In ons land veroorzaakt luchtvervuiling meer dan 
11.000 doden, zo bleek uit een pas gepubliceerd rapport van het 
Europees Milieuagentschap over de luchtkwaliteit in Europa. Daar 
zit transport voor een groot deel tussen. Dat zijn niet allemaal 
bedrijfswagens. Maar een half miljoen voertuigen in de vorm 
van salariswagens, dat maakt een behoorlijk verschil! 
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Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Mobiel 21 kiest ervoor de 
leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en 
leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties  
en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.

Mobiel 21

Mobiel 21 ontwikkelt, bundelt en verspreidt kennis om mobiliteitsgedrag en -beleid te beïnvloeden.  
Via www.mobiel21.be kan je je abonneren op onze digitale nieuwsbrief en zo meteen op de hoogte blijven  
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