
Praktijkdag 
Autofi scaliteit en Mobiliteit

17 december 2019
Van Der Valk hotel Antwerpen

Deze opleiding voor werkgevers bestaat uit twee modulen: autofi scaliteit in de brede zin en 
andere mobiliteitsoplossingen. 

Tijdens de eerste module krijgt u een overzicht van alle huidige bepalingen en nakende 
wijzigingen (vanaf 2020) in de autofi scaliteit. In deze module komt het arbeidsrecht en de 
fi scaliteit (personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw) van de bedrijfswagen aan 
bod. 

Tijdens de tweede module krijgt u een zo praktisch mogelijk overzicht van alle relevante 
bepalingen en mechanismen op het gebied van mobiliteit. Zo worden de alternatieven voor 
de salariswagen besproken. 

Na het volgen van deze opleiding heeft u een overzicht van alle bestaande en meest recente 
mobiliteitsoplossingen die u als werkgever kan bieden aan uw werknemers. U zal met kennis 
van zaken uw oude policy onder de loep kunnen nemen en beslissen of u al dan niet wenst 
in te stappen in nieuwe/ andere oplossingen.

Onder leiding van:
Melissa Claessens
Danaïs Fol
Kris De Schutter
Marc Dhaene
Bert Gevers
Advocaten Loyens & Loeff

Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming (6 uur)



Per brief Info Topics, Kwikaard 74, 2980 Zoersel BNP Paribas Fortis: 220-0929472-54
Per fax 0032/(0)3 227 18 59 IBAN: BE42 2200 9294 7254
Per tel. 0032/(0)3 226 22 19 of (0)15/34 83 53 SWIFT BIC: GEBA BE BB
E-mail info@infotopics.be BTW BE 0453326035
Website www.infotopics.be RPR-RPM Antwerpen

Inschrijvingsformulier

17 december 2019 
Van Der Valk hotel Antwerpen  REF: 1985

Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de 
lunch, de  koffi epauzes, gratis parking en de 
volledige documentatie.  Het inschrijvingsbe-
drag per persoon bedraagt 774,40 euro (640 
euro + 21% BTW) en kan u vooraf storten op 
rekeningnummer 220-0929472-54.
U kan ook betalen via de kmo-portefeuil-
le (registratienummer KMO-portefeuille 
DV.O105311) met als max. subsidie 30% of 
40% van het totale inschrijvingsbedrag.  Het 
maximum projectbedrag bedraagt 620 
euro.
Meer info op de website www.kmo-portefeuille.be
Annulaties zijn mogelijk tot 2 weken voor datum.  Nadien 
is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. U kan 
u ook altijd laten vervangen door een collega.
Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van 
uw kant, in ons bestand opgenomen zodat wij u op de 
hoogte kunnen houden van onze toekomstige opleidin-
gen.  De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
voorziet het recht van toegang, verbetering en verwijde-
ring.  Details van hoe wij omgaan met uw gegevens vindt 
u in onze privacy policy, beschikbaar op onze website 
https://www.infotopics.be/privacy-policy/

Naam bedrijf: 
Adres: 
Postcode: Stad/Gemeente: 
Ondernemingsnummer: 
Telefoon:   Website: 
Sector: 
Aantal werknemers: 

Deelnemers
Naam:   Voornaam:  oDhr oMevr
E-mail: 
Functie:     Lidnr. IAB/BIV/BIBF:

Naam:   Voornaam:  oDhr oMevr
E-mail: 
Functie:     Lidnr. IAB/BIV/BIBF:

Facturatie (indien anders dan hierboven vermeld)
Naam bedrijf: 
Adres: 
Postcode: Stad/Gemeente: 
Ondernemingsnummer: 

Datum:   Handtekening

      PROGRAMMA

Praktijkdag 
Autofi scaliteit en Mobiliteit

Inleiding: een wereld in verandering
• Mentaliteitsverandering bij de werknemer
• Mentaliteitsverandering bij de werkgever
• Durf te springen

Module 1: Autofi scaliteit
• Bedrijfswagen
• Principes arbeidsrecht
• Sociale zekerheid
• Fiscaliteit (personenbelasting – vennoot-

schapsbelasting - btw)
• Bespreking van een voorbeeld
• Bepalingen van een car policy

Module 2: Mobiliteit(soplossingen)
• Mobiliteitsvergoeding of ‘cash for car’
 • Principes arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid
 • Fiscaliteit
 • Voorbeeld
 • Overzicht
• Fietsen, steps en openbaar vervoer
 • Principes arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid
 • Fiscaliteit
 • Voorbeeld

• Mobiliteitsbudget
 • Principes arbeidsrecht
 • Pijlers
 • (Para) fi scaliteit
 • Voorbeeld
 • Anti-misbruikmaatregelen
 • Einde
 • Overzicht
• Bedrijfseigen mobiliteitsplan blijft nodig 

of nuttig
  • Wettelijk kader

   − Voorwaarden voor de invoering
   − Andere gelijkenissen

  • Niet-wettelijk kader
    − Voor wie?
    − Juridisch kader
    − Alternatieven – inspiratie 
    − Impact op sociale zekerheid
    − Impact op fi scaliteit (personen  

      belasting – vennootschaps- 
      belasting - btw)

    − Overzicht

Conclusie: blik op de toekomst

(8u30 ontvangst / Aanvang 9u / Lunch 12u30-13u30 / Einde 17u)


