
 
Inlichtingen met het oog op de aanvraag van een 

mobiliteitsvergoeding bij een nieuwe werkgever 

(bedrijfswagenattest) 

Dit document bevat de inlichtingen die een werknemer aan zijn nieuwe werkgever moet bezorgen indien hij een 

mobiliteitsvergoeding wil verkrijgen of verderzetten, bepaald op basis van de bedrijfswagen die ter beschikking werd 

gesteld door zijn vorige werkgever (zoals bedoeld in het kb van 16 december 2018 tot bepaling van de nadere regels 

volgens dewelke inlichtingen noodzakelijk met het oog op de aanvraag van een mobiliteitsvergoeding door de 

werknemer aan zijn nieuwe werkgever worden bezorgd). 

 

Naam, adres en ondernemingsnummer van de werkgever: ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam, voornaam en rijksregisternummer van de werknemer: ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum uitdiensttreding van de werknemer: ………………………………………………………………………. 

1. Algemene inlichting 

Was de toekenning van de bedrijfswagen(s) 
opgenomen in dit document gekoppeld aan een 
vermindering van het loon of enig ander voordeel 
van de werknemer (bv. salary sacrifice)?  

Ja/neen* 

 

 

2. Gegevens over de bedrijfswagen(s) ter beschikking gesteld tijdens een periode van 12 maanden 
voorafgaand aan de uitdiensttreding 

Bedrijfswagen 1 

Periode van terbeschikkingstelling Van ………………………………. (dag/maand/jaar) tot 
en met ………………………………. (dag/maand/jaar) 

Cataloguswaarde  …………….. 

Type brandstof Diesel/benzine/lpg/aardgas/elektrisch* 

CO2-uitstoot (gr/km) …………….. 

Betaalde de werknemer een eigen bijdrage in de 
laatste maand van de terbeschikkingstelling? 

Ja/neen* 

Indien ja: bedrag: € ……………….. 

Nam de werkgever de brandstofkosten voor het 
privégebruik ten laste? 

Ja/neen* 

Bedrijfswagen 2 (indien van toepassing)   

Periode van terbeschikkingstelling Van ………………………………. (dag/maand/jaar) tot 
en met ………………………………. (dag/maand/jaar) 

Cataloguswaarde  …………….. 

Type brandstof Diesel/benzine/lpg/aardgas/elektrisch* 



CO2-uitstoot (gr/km) …………….. 

Betaalde de werknemer een eigen bijdrage in de 
laatste maand van de terbeschikkingstelling? 

Ja/neen* 

Indien ja: bedrag: € ……………….. 

Nam de werkgever de brandstofkosten voor het 
privégebruik ten laste? 

Ja/neen* 

 

3. Gegevens over de bedrijfswagen(s) ter beschikking gesteld tijdens een periode van 36 maanden 
tot 12 maanden voorafgaand aan de uitdiensttreding 

Opgelet! Enkel in te vullen indien de werknemer geen bedrijfswagen ter beschikking kreeg gedurende de 
volledige 12 maanden voorafgaand aan de uitdiensttreding. 

Bedrijfswagen 1 

Periode van terbeschikkingstelling Van ………………………………. (dag/maand/jaar) tot 
en met ………………………………. (dag/maand/jaar) 

Bedrijfswagen 2 (indien van toepassing)    

Periode van terbeschikkingstelling  Van ………………………………. (dag/maand/jaar) tot 
en met ………………………………. (dag/maand/jaar) 

 

4. Mobiliteitsvergoeding 

Opgelet! Enkel in te vullen indien de werknemer een mobiliteitsvergoeding genoot op het ogenblik van de 
uitdiensttreding. 

Datum waarop de bedrijfswagen werd ingeleverd in 
ruil voor een mobiliteitsvergoeding 

…………….. (dag/maand/jaar) 

Bedrag van de maandelijkse mobiliteitsvergoeding 
op het ogenblik van de uitdiensttreding 

€ ……………….. 

Gegevens van de bedrijfswagen die werd ingeruild 
voor de mobiliteitsvergoeding: 

- Cataloguswaarde 

- Type brandstof 

- CO2-uitstoot (gr/km) 

- Betaalde de werknemer een eigen bijdrage in de 
laatste maand van de terbeschikkingstelling? 

- Nam de werkgever de brandstofkosten voor het 
privégebruik ten laste? 

……………….. 

Diesel/benzine/lpg/aardgas/elektrisch*  

……………….. 

Ja/neen* 

Indien ja: bedrag: € ……………….. 

Ja/neen* 

 
Opgemaakt te ............................................... op .............................................. 
 
Handtekening van de werkgever 
of zijn afgevaardigde 
 
*  Schrappen wat niet past. 
MOBVERG 9 – Attest mobiliteitsvergoeding        Bijwerking van 15.1.2019 

 
 

 

   

 

Partena – vereniging zonder winstoogmerk – erkend sociaal secretariaat van werkgevers bij MB van 3 maart 1949 
onder het nr. 300. Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel. Btw BE 0409.536.968. 

Het SSW Partena kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van dit model. 

 

 

 


