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INTRO

De ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit
gaan de laatste jaren sneller dan ooit. Zo ook de manier
waarop we ons verplaatsen. Flexibiliteit, individualiteit en
duurzaamheid zijn de uitgangspunten voor een nieuwe
kijk op zakelijke kilometers. Dit zorgt er voor dat de
traditionele vorm van zakelijk vervoer, de leaseauto,
terrein verliest aan multimodale mobiliteit. Hierbij wordt
de keuze van transport overgelaten aan de individuele
omstandigheden van de werknemer, zoals werkplek,
woon/werkafstand en de wil om te ‘vergroenen’. Om de
zakelijke kilometers te financieren is het mobiliteitsbudget
sterk in opkomst. Werkgevers bieden hun werknemers
een vast bedrag per maand, waarmee ze zelf hun
mobiliteit inkopen.

WAT IS HET MOBILITEITSBUDGET
EIGENLIJK?
Een mobiliteitsbudget is een vast maandbedrag dat
een werkgever aan zijn werknemer ter beschikking stelt
om mobiliteit in te kopen. Zo kan hij of zij een eigen
maatwerkpakket samenstellen. Individuele wensen krijgen
zo een plek in het samenstellen van de mobiliteitsmix,
zonder dat daar een enorme hoeveelheid administratieve
rompslomp aan te pas komt.

In deze whitepaper geven experts een inkijk in de
moderne zakelijke mobiliteit, waarbij het mobiliteitsbudget
telkens het uitgangspunt is. Waarin onderscheiden de
verschillende vormen van transport zich van elkaar,
wat zijn de financiële consequenties en hoe werkt het
nu in de praktijk?

Er zijn geen richtlijnen van overheidswege met betrekking
tot het mobiliteitsbudget. Dit houdt in dat standaard
fiscale regels gelden, zoals een belastingvrije kilometer
vergoeding van € 0,19 per kilometer. Het bedrag dat na
aftrek van kosten overblijft van het mobiliteitsbudget
wordt gezien als loon.
Met bonussen en incentives kunnen de werkgevers
de besteding van het mobiliteitsbudget wel sturen,
bijvoorbeeld door het belonen van een zo milieu
vriendelijk mogelijke mobiliteitsmix.

FISCALE VOORDELEN

REKENVOORBEELD

Mobiliteitsbudget
biedt fiscale kansen
Het mobiliteitsbudget biedt de mogelijkheid om zakelijke
kilometers op een flexibele manier in te kopen. Maar
welke fiscale gevolgen heeft het mobiliteitsbudget eigenlijk?
Automotive fiscalist Jan Rolleman licht het toe.
‘Werknemers die een vast maandbedrag uitgekeerd
krijgen om hun mobiliteit te bekostigen, betalen hierover
in principe gewoon loonbelasting’, legt Rolleman uit.
‘Als je voor jezelf de ideale mix samenstelt van de wijze
van vervoer dan kun je er fiscaal een stuk vriendelijker
uitspringen. De kilometers die een medewerker voor zijn
werkgever maakt, mogen belastingvrij vergoed worden
met maximaal € 0,19 per kilometer. De wijze van vervoer
maakt daarbij niet uit. OV-kosten kunnen zelfs tegen de
werkelijke kosten vergoed worden. De werkgever kan dit
betalen vanuit de werkkostenregeling. Naast de vergoe
dingen van € 0,19 per kilometer of de OV-kosten is dat
een belastingvrij bedrag ter grootte van 1,2% van de
loonkosten. Dit mag gebruikt worden voor het vergoeden
van werk gerelateerde kosten. Omdat je als werknemer
de autokilometers met een p
 rivéauto rijdt, betaal je
uiteraard geen fiscale bijtelling.’

Mobiliteitskaart: alles in één
Werkgevers kunnen ook mobiliteit aanbieden in de
vorm van een mobiliteitskaart, waarmee je met één pas
gebruik maakt van openbaar vervoer, OV-fiets en
deelauto’s. ‘De politiek heeft nog geen specifieke fiscale

regeling voor mobiliteitskaarten in het leven geroepen.
De administratie is volledig geautomatiseerd, dus je hebt
er geen rompslomp van’, zegt Rolleman.
In wezen is de mobiliteitskaart slechts het ‘topje’ van
de spreekwoordelijke ijsberg. Het is de sleutel tot een
keur aan vervoersmogelijkheden, van een ritje met de
tram tot en met het aftanken van de auto. Alle kosten
die de gebruiker maakt voor zijn vervoer worden betaald
met de mobiliteitskaart en op één factuur naar de
werkgever gestuurd. De mobiliteitskaart werkt volledig
geautomatiseerd, waardoor gedetailleerd maatwerk
mogelijk is, zonder dat dit tot een onoverzichtelijke
administratie leidt.

Jan Rolleman:

‘De optimale
besteding van
het mobiliteits
budget bepaal
je zelf’

We zetten de maandkosten voor full operational lease
en een mobiliteitsbudget naast elkaar. In dit voorbeeld is
geen rekening gehouden met de mogelijkheden die de
1,2-procents werkkostenregeling biedt.
Vanwege de vele variabelen die mogelijk zijn bij een
mobiliteitsbudget is dit slechts een illustratie van de
mogelijkheden. Daarbij gaan we uit van het volgende:
De werknemer:
Valt voor de inkomstenbelasting onder schaal 2 (40,80%)
De leaseauto:
Volkswagen Golf 1.2 TSI 63 kW Trendline
Calculatie in het geval van full operational lease
De werkgever:
Bij de functiegroep van deze werknemer hoort een lease
auto met een maximale catalogusprijs van circa € 25.000
De werknemer:
• Rijdt 1.600 zakelijke kilometers per maand
• Rijdt 580 privé kilometers per maand
• Werkt 12 dagen per maand op kantoor
• De afstand huis-kantoor is 15 km enkele reis
• Is 8 dagen per maand onderweg naar zakelijke afspraken
Kosten voor werkgever:
Leasebedrag
Brandstof
Totaal

€ 355 (excl. BTW)
€ 144 (excl. BTW)
€ 499 (excl. BTW)

Kosten voor werknemer:
Bijtelling privégebruik: € 166
Calculatie in het geval van een mobiliteitsbudget
Kosten voor werkgever:
Maandelijks budget: € 500
De werknemer richt zijn mobiliteit als volgt in:
•	Schaft via een private leasecontract een
Volkswagen Polo 1.0 TSI Bluemotion aan
• 4 dagen per maand thuis werken
• 4 dagen per maand met de fiets naar kantoor
• 4 dagen per maand met de privéauto naar kantoor
•	4 dagen per maand met de privéauto onderweg
naar zakelijke afspraken
•	4 dagen per maand met het OV onderweg naar
zakelijke afspraken
Kosten privélease
€ 285
Kosten fiets
€ 10
Brandstof
€ 126
OV-kosten
€ 150
Loonbelasting
€ 53
Totaal
€ 624
Beschikbaar mobiliteitsbudget	- € 500
Zelf te betalen
€ 124
Vervallen fiscale bijtelling	- € 166
Maandelijkse besparing
€ 42
Op jaarbasis is dit een besparing van
€ 504

DOSSIER

Mobiliteitsbudget:
de balans
Voor veel werknemers is een leaseauto
de meest vanzelfsprekende vorm om de
zakelijke kilometers te maken. Maar is het
ook de meest logische? Vanuit meerdere
perspectieven zetten we de traditionele
leaseauto af tegen het mobiliteitsbudget
en een mobiliteitskaart.

Een populaire zakenauto kost de berijder zo’n € 150/200
per maand aan netto fiscale bijtelling (zoals bijvoorbeeld
een Volkswagen Golf 1.2 TSI 63 kW Trendline). Voor werk
gevers is de aanschaf van een auto voor een medewer
ker een hoge investering, een leasecontract is ook een
flinke kostenpost per maand. Voor dat geld krijgt de
medewerker echter een s plinternieuwe auto ter beschik
king, waardoor zowel werkgever als medewerker over het
algemeen zekerheid over de autokosten hebben. Een
belangrijk nadeel van een vaste auto is het ontbreken van
flexibiliteit. Bij vertrek of ontslag blijft de auto ‘over’, voortij
dig beëindigen van het leasecontract brengt kosten met
zich mee voor de werkgever.

Een mobiliteitsbudget geeft een stuk meer flexibiliteit
en maatwerk. Woon-werkverkeer met de fiets bij goed
weer of het openbaar vervoer als het regent, een rit
naar een klant/externe vergadering met de eigen auto
tegen kilometervergoeding, de keuze staat vrij. De werk
gever heeft geen vaste kosten voor een contract of
abonnement met derden, de medewerker krijgt niet te
maken met de bijtelling. De gemaakte kosten kunnen
worden gedeclareerd, waarbij OV-kosten tegen daad
werkelijke kosten en auto- en (brom)fiets kilometers
tegen € 0,19 belastingvrij vergoed mogen worden.
Nadeel is dat zowel medewerker als werkgever een
eigen administratie moeten bijhouden.

DOSSIER
Nog een nadeel is een vaste vergoeding per maand
voor de zakelijke kilometers. Dit klinkt interessant, maar
voor de medewerker is er dan op een gegeven moment
het punt dat het restant van het budget, dat ná vergoe
ding van de vervoerskosten overblijft, als loon wordt
gezien. En daar moet inkomstenbelasting over worden
afgedragen.
Tot slot de mobiliteitskaart. Dit is hét flexibele, fiscaal
aantrekkelijke alternatief voor de traditionele ‘auto-vande-zaak’. Tegen een vast bedrag per maand biedt de
werkgever zijn medewerker een compleet pakket mobili
teitsoplossingen (zie kader). Ten opzichte van een vaste
maandvergoeding hebben beide partijen voordeel: er
hoeft geen eigen administratie te worden bijgehouden
(dit gebeurt back office bij de kaartverstrekker), de
medewerker heeft géén vaste bijtelling.
Voor alle bovenstaande oplossingen is uitgegaan van
het financiële aspect. Uiteraard komt er tegenwoordig
nóg een aspect bij: maatschappelijk verantwoord onder
nemen. In dat kader is het stimuleren van maatwerk
mobiliteit de allerbeste oplossing. Sturen op ‘groene’
mobiliteit is dan een voor de hand liggend doel,

SHUTTEL: ZO WERKT HET

maar ook het welzijn van de werknemer kan een
beweegreden zijn. Een sportschoolabonnement of een
extra ATV-dag als beloning voor een kostenefficiënte
mobiliteitsmix: de mogelijkheden zijn legio om de
zakelijke mobiliteit te moderniseren.

VORMEN VAN ZAKELIJKE MOBILITEIT: DE PLUSSEN & MINNEN
Leaseauto

Vast mobiliteitsbudget

+ zekerheid van mobiliteit
+ alle kosten vooraf bekend
+ geen aanvullende administratie
- beperkte flexibiliteit in contract
- fiscale bijtelling voor medewerker

+ mobiliteitsvorm op maat te kiezen + deur-tot-deur mobiliteit met één pas
+ ‘groene’ kilometers (trein, fiets)
+ maandelijkse afrekening via factuur
mogelijk
+	geen fiscale bijtelling voor
medewerker
+ veelal lagere maandlasten
voor werkgever
- afhankelijk van externe partijen
(OV, deelauto)
- extra administratie voor

bij meer dan 500 privékilometers
per jaar

werkgever en medewerker

- maandbedrag belast als loon

Mobiliteitskaart

Frank Siemerink, Manager Marketing Fleetsales,
legt uit hoe Shuttel werkt: ‘Shuttel is méér dan
alleen een mobiliteitskaart, er zit een compleet
concept achter. De leaseauto is niet meer de van
zelfsprekende keuze voor zakelijke mobiliteit. De
kaart gebruik je voor álle soorten vervoer. Voor
lange trajecten pak je de trein, vervoer binnen de
stad doe je met de bus, tram of metro en voor
kleine stukjes huur je bij elk station een OV-fiets.
We hebben er ook een abonnement van Green
wheels én een tankpas aan gekoppeld, zodat een
afspraak in een gebied waar het openbaar vervoer
minder optimaal is toch goed bereikbaar is. Achter
de schermen verzorgen wij de facturatie, zodat de
werkgever eens in de maand één totaalfactuur én
per Shuttel-gebruiker een mobiliteitsrapportage
ontvangt. Voor de kaarthouder is er het voordeel
dat er geen kaartjes en bonnetjes bewaard hoeven
te worden en uiteraard dat er geen bijtelling is.’

Frank Siemerink:

‘Shuttel is
méér dan
alleen de
kaart’

we de medewerkers prikkelen om niet klakkeloos op pad
te gaan, maar daadwerkelijk de afweging te maken wat
de beste persoonlijke mix is. We bieden onze mede
werkers budgetten en koppelen dat aan een incentive
programma, waarmee financieel voordeel te behalen is.
Rij je zuiniger dan gemiddeld, pak je vaker het open
baar vervoer of maak je minder privékilometers dan is
toegestaan binnen de mobiliteitsregeling? Dan houd je
geld over. Dat soort regelingen stimuleert de bewust
wording en maakt de transitie leuker.’
De ontwikkeling én implementatie van de nieuwe
mobiliteitsstrategie was geen kwestie van het simpelweg
omzetten van de knop, daar kwam wel wat meer bij
kijken. Juurlink: ‘We hebben een vloot van 400 arbeids
voorwaardelijke auto’s, bovendien zijn we een grote
onderneming waarbij ingrijpende beslissingen in samen
spraak met de ondernemingsraad gemaakt worden.
Na intensief overleg hebben we nu een mooie regeling
waarbij we niet dicteren, maar aansturen op de eigen
verantwoordelijkheid van de medewerkers. Het vraagt
om een mentaliteitsverandering.’

PRAKTIJK

Solide plan

Mobiliteit in de praktijk:
FrieslandCampina
Een goede mobiliteitsstrategie kent vele
facetten. Een treffend voorbeeld is de aanpak
van FrieslandCampina. Arjen Juurlink, Senior
Compensation & Benefits Specialist bij
FrieslandCampina en Mobiliteitsmanager
van het Jaar 2017, legt uit hoe het bedrijf
zijn mobiliteitsregeling heeft opgesteld en
geïmplementeerd.

‘Onze mobiliteitsregeling is een onderdeel van de
Sociale Agenda, een pakket afspraken over hoe we nu
en in de toekomst omgaan met elkaar binnen het bedrijf
en onze omgeving. Dat heeft onder meer betrekking op
arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. De mobi
liteitsregeling is afgestemd op de kernwaarden die we
als werkgever willen uitstralen, zoals inzetbaarheid en
eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Voor
de werknemers die uit hoofde van hun functie een auto
van de zaak rijden hebben we een nieuwe regeling
geïmplementeerd. Het komt er in het kort op neer dat
de leaseauto niet meer de vanzelfsprekende vorm van
vervoer is, het is aan de werknemer hoe hij of zij zich
verplaatst.’

Incentives
Eenvoudig gezegd betekent dit dat de leaserijders
kunnen kiezen voor een mobiliteitsmix van auto,
openbaar vervoer, fiets en thuiswerken. ‘Zo willen

Om de complexiteit van de nieuwe regeling en een
goede implementatie niet in de weg te laten staan, koos
FrieslandCampina voor een externe partij om de mobili
teit in goede banen te leiden. ‘Shuttel bleek voor ons de
juiste partij om mee op te trekken’, legt Juurlink uit. ‘Ze
hebben samen met andere stakeholders meegedacht en
meegedaan met het uitdenken van de regeling, de
implementatie én de daadwerkelijke uitvoering. Een
ingrijpende verandering als deze kun je alleen maar
laten “landen” bij de medewerkers als er een solide
plan is. Uiteindelijk hebben we een mobiliteitsregeling
geformuleerd die aansluit bij de waarden van Friesland
Campina en die voor de medewerkers ook nog eens
aantrekkelijker is dan de oude traditionele situatie.’

‘We dicteren niet,
maar prikkelen de eigen
verantwoordelijkheid’

PRAKTIJK

A day in the life...
de Shuttel-kaart

9.00 uur: Vertrek vanaf huis
in Hoofddorp
‘Ons bedrijf zit in Uithoorn, maar ik
werk veel vanuit huis. Het voordeel
is dat ik hier heel centraal zit als het
gaat om het openbaar vervoer. Ik loop
in nog geen tien minuten naar het
busstation van Hoofddorp.’

9.15 uur: Inchecken in de bus
‘Mooi op tijd, dat is de bus naar
het treinstation. Daar pakken we
de trein naar Haarlem.’

9.45 uur: Uitchecken op
Haarlem Centraal

9.25 uur: Werken in de trein
‘Nog even wat doen, scheelt
straks weer.’

9.55 uur:
Op de OV fiets
‘Duin & Kruidberg
zou je in principe
wel met de bus
kunnen bereiken,
maar ik pak nu
liever even een
Greenwheels up!. Ik
zag dat er in de wijk
hiernaast nog een
auto vrij is, ik fiets
er gauw naar toe.’

‘Kun je je voorstellen dat we een
paar jaar geleden nog met treinkaartjes en een strippenkaart liepen
te prutsen? Door de OV-chipkaart
ben ik veel meer met de trein en de
bus gaan reizen. Ideaal.’

Shuttel is de ideale manier
om te reizen op de manier
die past bij de afstand, de
omgeving en uiteraard de
planning van de werkdag.
Met één pas krijg je toegang
tot openbaar vervoer, kun je
een deelauto gebruiken en
huur je een OV-fiets. Eén
keer per maand worden de
gemaakte kosten centraal
gefactureerd.
Accountmanager Annet van Haalsteren van édhel-Art
switchte recent van haar traditionele leaseauto naar
een Shuttel-kaart. We reizen vanaf haar huis in het
centrum van Hoofddorp met haar mee naar een
afspraak buiten de deur, op het chique Landgoed
Duin & Kruidberg in Santpoort-Noord.

10.05 uur: Overstappen
in de Greenwheels up!
‘Zo, even mijn Shuttel-kaart tegen
de lezer en… ja, hij is open. Nog
een half uurtje, moet lukken.’

DEZE RIT MET DE AUTO
10.25 uur: Aankomst afspraak bij
Landgoed Duin & Kruidberg
‘Moet je kijken, zet ik mijn up! naast die
chique limo’s! Wat kost zo’n auto per maand
aan bijtelling? Ik zou van dat geld liever een
mooie tas kopen.’

De laatste leaseauto van Annet was een Volkswagen Golf
Comfortline 1.0 110 pk, deze heeft een gemiddelde CO2uitstoot van 107 gram per kilometer. De reis van vandaag is
40 autokilometers lang, dat had een totale uitstoot van bijna
4.300 gram CO2 opgeleverd. Nu hoefde ze maar 7,5 kilometer
met de auto, wat een CO2-uitstoot van 800 gram betekent.
Een besparing van maar liefst 3.500 gram CO2.

SAMENVATTING

Doordachte mobiliteit hoort
bij modern ondernemerschap
ONKOSTENVERGOEDING

MAATWERK
Mobiliteit gaat verder dan de
rit van A naar B. We maken
een afgewogen mix van milieu
belasting, persoonlijke omstan
digheden en budget. Maatwerk
in vervoersoplossingen is de
logische keuze om efficiënter
en duurzamer te werken. Er
zijn meerdere mogelijkheden
om werknemers hun eigen
mobiliteit te laten regelen,
maar daarvoor is wel een
verandering in fiscale regel
geving en mentaliteit nodig.

Een vast bedrag per maand is
een eenvoudige manier om
medewerkers hun mobiliteit te
laten indelen, echter wordt dit
bedrag gezien als loon en is
daarom belast. Dit is alleen aan
trekkelijk wanneer de ‘groene
gedachte’ sterker is dan de
financiële.

MOBILITEITSKAART

DECLARATIE GEMAAKTE
KOSTEN
Het vergoeden van de daad
werkelijk gemaakte kosten
brengt met zich mee dat de
medewerker wel een vergoe
ding voor zijn werk kilometers
krijgt, maar geen bijtelling heeft,
zoals bij een leaseauto of
leasefiets wel het geval is. De
werkgever mag tot € 0,19 per
verreden kilometer belastingvrij
vergoeden. Zowel de werkgever
als werknemer hebben bij deze
regeling een administratie bij
te houden.

Een mobiliteitskaart, zoals
Shuttel, geeft de werknemer de
mogelijkheid om de ideale
mobiliteitsmix van auto, open
baar vervoer en fiets te kiezen,
zonder dat dit tot een admini
stratieve rompslomp leidt. De
verwerking van de kosten
gebeurt achter de schermen,
de werkgever ontvangt een
verzamelfactuur voor alle door
de werknemer gemaakte
kilometers. Over een mobiliteits
kaart hoeft geen bijtelling
betaald te worden.

MOBILITEIT IN DE
TOEKOMST
Bij veel ondernemingen is het
kiezen van de juiste mobiliteits
mix er vooral op gericht om de
medewerkers zo ‘groen’ mogelijk
te laten reizen. Dit vraagt om
een mentaliteitsverandering in
de samenleving. Waar de over
heid voorheen stimulerend
optrad - denk aan gunstige
fiscale bijtelling voor hybride
leaseauto’s - ligt de bal nu meer
bij de ondernemers. Doordachte
mobiliteit zal daarom een
onderdeel worden van modern
ondernemerschap en gunstige
werknemersregelingen.
Vergroening van fiscale regelin
gen kan ook kleinere onder
nemers stimuleren om slim
met de mobiliteit om te gaan,
werknemers zullen geboden
oplossingen eerder omarmen
wanneer dat financieel 
gunstig is.

SHOPPING
DUURZAAM

Kantoor in je tas
Een goede werktas moet voldoende ruimte
hebben. Ideaal is een lichtgewicht tas, die
praktisch is ingedeeld, je laptop kan bescher
men en niet onbelangrijk: eentje die stijlvol is
en bij je past. Maar welke tas is dan geschikt
en welke tas past het beste bij jouw look?

Elke tas van het hippe Zwitserse merk
Freitag is gemaakt van gerecycled
materiaal, namelijk gebruikte vracht
wagenzeil, autogordels, postzakken en
fiets binnenbanden. Dankzij de extra
rits heb je direct toegang tot je laptop.
Praktisch en stoer tegelijk!
Freitag € 280, www.freitag.ch

SHOPPER

SHOCK BESTENDIG
Neem je 15 inch laptop veilig mee
in deze canvas rugzak met leren
elementen. Hij bevat namelijk een
gevoerd compartiment voor je laptop.
Stoer van buiten, zacht van binnen.
Fossil € 199, www.fossil.com

Deze stijlvolle metgezel met vrolijke
print leent zich uitstekend voor
werk en dagelijks gebruik. Sluit
magnetisch en is zowel als handtas
en schoudertas te gebruiken.
Lacoste € 220, www.lacoste.com

WATERDICHT

SCANDINAVISCHE EENVOUD
Deze verfijnde leren aktetas heeft dubbele ritsen,
extra zakken en compartimenten om je
belangrijke papieren goed te ordenen
en netjes te houden. Volledig gevoerd
en afgewerkt met leren handgrepen en
schouderriem.
Samsoe & Samsoe € 229,
www.samsoe.com

TIJDLOOS

BUSINESS TRIP
Maak je regelmatig een
zakelijke trip naar het
buitenland voor één of
twee nachten of wil je
simpelweg niet te veel
sjouwen? Dan is deze met
uitschuifbare handgreep
en wieltjes ideaal om je
spullen van de ene naar de
andere plek te vervoeren.
Ted Baker € 240,
www.tedbaker.com

De klassieker onder de werktassen is natuurlijk
de aktetas. Deze heeft een binnen- en buitenzijde
van leer. De tas bevat twee vakken met ieder
een eigen ritssluiting. Het achterste opbergvak is
speciaal voor je laptop, het voorste vak is voorzien
van aparte vakken voor pasjes en pennen.
Manfield € 119,99, www.manfield.com

BACK-TO-BASIC
Rugzak van 100% polyester met één groot
hoofdvak, gevoerd vak voor je laptop
en een vakje met rits aan de bovenkant.
Met ergonomische schouderbanden.
Vans € 70, www.vans.nl

Productie: Ginette Tellier

Regenachtige dag? Deze waterproof
backpack is ideaal om je documenten
en je laptop droog te houden. Op de
achterzijde zit een ritsvak waarin je
smartphone opgeborgen kan worden.
Een perfecte combinatie van moderne
minimalistische stijl en functionaliteit.
De tas wordt deels gemaakt van PETflessen en draagt het EcoTex certificaat.
Rains € 81, www.rains.com

FUELED BY

De inhoud van dit document is informatief, de voorbeelden zijn illustratief. Er kunnen geen rechten
aan ontleend worden. Deze informatie is gebaseerd op de stand van zaken op 12 september 2017.

