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cash for car en mobiliteitsbudget

• Wat is het probleem?
• Wat is het?
• Effecten: specifiek
• Effecten: algemeen



probleem

• bedrijfswagens/salariswagens ~ files, uitstoot,…

• 300.000? 400.000? 456.000? >1.000.000?

• Bedrijfswagen (+ tankkaart): + 6.000km privé-km

Zijlstra 2016, Zijlstra & Vanoutrive 2018
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Mobiliteitsvergoeding Mobiliteitsbudget

• “cash for car”
• vanaf 2018
• bedrag in ruil voor 

inleveren 
bedrijfswagen

• fiscaal voordelig

• budget om 
mobiliteits-
oplossingen te 
shoppen

• gedeeltelijk mogelijk, 
wetsvoorstel

Zijlstra & Vanoutrive 2016, 2018; Lueg 2018
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effecten

“Sindsdien hebben slechts 23 personen van de 
cash for car-regeling gebruik gemaakt.“

De Paepe 2018



effecten

Mobiliteitsbudget: 
“van 70% autosolisten in 2010 

naar 23% vandaag bij Engie”

Livis 2017



• Is het optimisme
terecht?



Enquête mobiliteitsbudget



Enquête mobiliteitsbudget

• Extra loon en extra vakantiedagen zeer populair

• Indien enkel gekozen kan worden uit fiets/openbaar 
vervoer/bedrijfswagen 
=> 89% kiest voor bedrijfswagen
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cash for car



cash for car



mobiliteitsbudget

bureaucratie

Rose (1999), Boltanski & Chiapello (2005), Dardot & Laval (2013), Zijlstra en Vanoutrive (2018)
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Oorsprong van het mobiliteitsbudget
2007 / 2008/        2010 2013 2017

wetsvoorstel



Oorsprong van het mobiliteitsbudget

‘Bovendien denken bedrijven mee met hun werknemers 
op dit vlak, vanuit verschillende (combinaties van) 
motivaties: duurzaamheid, de werknemers als interne 
klant, de aantrekkelijkheid van het bedrijf (omdat ze 
werknemers verliezen door gebrek aan 
mobiliteitsalternatieven). Dit kadert ook in een bredere 
sociologische evolutie, waarbij de machtsbalans in de 
relatie werkgeverwerknemer in die mate verschuift dat 
men eerder zou moeten spreken van een arbeidgever, 
zijnde de werknemer die bereid is zijn diensten ter 
beschikking te stellen.’ (Christiaens et al. 2013, p.48)



Oorsprong van het mobiliteitsbudget
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