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 Beslissingstabel omzetting bedrijfswagen naar mobiliteitsvergoeding 
 
huidige werkgever (*): ……….. 
werknemer: ………. 
datum aanvraag mobiliteitsvergoeding: dd/mm/jjjj (A) 
 
(*) de beslissingstabel is bestemd voor werkgevers die op het ogenblik van deze aanvraag (A) een mobiliteitsvergoeding mogen toekennen, omdat ze reeds gedurende een 

ononderbroken periode van minstens 36 maanden één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking hebben gesteld van één of meerdere werknemers 

 

De werknemer beschikt over één bedrijfswagen 

 Evaluatie referteperiode bij huidige werkgever 

1 De werknemer beschikt op ogenblik aanvraag (A) sinds 
minstens 3 maanden ononderbroken over een 
bedrijfswagen 

ja ga naar 2 

neen ga naar 3 

2 EN de werknemer beschikte in de 36 maanden voorafgaand 
aan de aanvraag (A) minstens 12 maanden (al dan niet 
onderbroken) over een bedrijfswagen 

ja OK 
Omzetting naar mobiliteitsvergoeding toegestaan op 
datum aanvraag 

neen ga naar 3 

3 De werknemer beschikte bij de vorige werkgever over een 
bedrijfswagen of een mobiliteitsvergoeding 

ja Evalueer de situatie bij de vorige werkgever → ga naar 4 

neen STOP/WACHT 
Omzetting naar mobiliteitsvergoeding: 

- niet toegestaan op datum aanvraag (A) 
- toegestaan op ogenblik dat voorwaarden 1 en 2 

gezamenlijk vervuld zijn bij de huidige werkgever 

 Evaluatie referteperiode bij vorige werkgever 
Datum in dienst bij huidige werkgever: dd/mm/jjjj (B) 
Datum uit dienst bij vorige werkgever: dd/mm/jjjj (C) 

4 De datum aanvraag (A) ligt hoogstens één maand na de 
datum indiensttreding bij de huidige werkgever (B) 

ja Situatie bij de vorige werkgever telt mee → ga naar 5 

neen STOP/WACHT 
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Deze aanvraag is te laat om de situatie bij de vorige 
werkgever te laten meetellen.  
Omzetting naar mobiliteitsvergoeding: 

- niet toegestaan op datum aanvraag (A) 
- toegestaan op ogenblik dat voorwaarden 1 en 2 

gezamenlijk vervuld zijn bij de huidige werkgever 

5 De werknemer ontving van de vorige werkgever al een 
mobiliteitsvergoeding 

ja OK 
Voortzetting mobiliteitsvergoeding vorige werkgever bij 
huidige werkgever is toegestaan 

neen Evalueer de gebruiksperiode van de bedrijfswagen bij de 
vorige werkgever→ ga naar 6 

6 De werknemer beschikte bij de vorige werkgever over een 
bedrijfswagen gedurende minstens 12 maanden (al dan 
niet onderbroken) in de periode van 36 maanden 
voorafgaand aan de aanvraag (A)  

ja ga naar 7 

neen ga naar 8 

7 EN de werknemer beschikte bij vorige werkgever over een 
bedrijfswagen gedurende minstens 3 maanden 
(ononderbroken) voorafgaand aan de datum 
uitdiensttreding (C)  

ja OK 
Omzetting voordeel bedrijfswagen bij vorige werkgever 
naar mobiliteitsvergoeding bij huidige werkgever is 
toegestaan 

neen ga naar 8 

8 De werknemer beschikte bij vorige werkgever over een 
bedrijfswagen gedurende minder dan 12 maanden 
onmiddellijk voorafgaand aan de datum uitdiensttreding  
(C) 

ja STOP/WACHT 
Omzetting naar mobiliteitsvergoeding: 

- niet toegestaan op datum aanvraag (A) 
- toegestaan van zodra voorwaarden 1 en 2 

gezamenlijk vervuld zijn op basis van de 
gecumuleerde gebruiksperiode bedrijfswagen bij  
vorige en huidige werkgever (op dat ogenblik is een 
nieuwe aanvraag noodzakelijk) 

 De werknemer beschikt over meerdere bedrijfswagens   

1 ja OK 
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Elk van deze bedrijfswagens voldoet aan de criteria die de 
omzetting naar een mobiliteitsvergoeding toelaten, d.w.z. 
dat elk van deze bedrijfswagens een OK oplevert in de 
vragenreeks 1 tot 8 in de rubriek hierboven 

Omzetting naar mobiliteitsvergoeding toegestaan: 
- één of meerdere van deze bedrijfswagens mogen 

ingeruild worden voor één mobiliteitsvergoeding 
- bedrijfswagen(s) niet ingeruild voor de 

mobiliteitsvergoeding mogen ter beschikking 
blijven van de werknemer 

neen ga naar 2 

2 Minstens één, maar niet alle bedrijfswagens voldoen aan 
de criteria die de omzetting naar een mobiliteitsvergoeding 
toelaten, d.w.z. dat niet elk van deze bedrijfswagens een 
OK oplevert in de vragenreeks 1 tot 8 in de rubriek 
hierboven 

ja OK 
Omzetting naar mobiliteitsvergoeding toegestaan: 

- één of meerdere van de bedrijfswagens die voldoen 
aan de criteria mogen ingeruild worden voor één 
mobiliteitsvergoeding; 

- bij keuze voor een mobiliteitsvergoeding worden 
ook alle bedrijfswagens die niet voldoen aan de 
criteria verplicht ingeleverd  

neen ga naar 3 

3 Geen enkele van deze bedrijfswagens voldoet aan de 
criteria die de omzetting naar een mobiliteitsvergoeding 
toelaten, d.w.z. dat geen enkele van deze bedrijfswagens 
een OK oplevert in de vragenreeks 1 tot 8 in de rubriek 
hierboven 

ja STOP/WACHT 
Omzetting naar mobiliteitsvergoeding: 

- niet toegestaan op datum aanvraag (A) 
- toegestaan van zodra de criteria voor omzetting 

vervuld zijn voor minstens één van deze 
bedrijfswagens 

 


