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DE MOGELIJKHEDEN.

HET STIMULEREN VAN 
DUURZAAM REIZEN.

Duurzame mobiliteit is een prachtige 
oplossing om evenwicht te brengen tussen 
bereikbaarheid, economie, klimaat en het 
leefmilieu. 

Misschien denk je bij duurzame mobiliteit 
direct aan het overstappen op een elektrische 
auto. Duurzame mobiliteit gaat verder dan dat, 
het geeft je de mogelijkheid om na te denken 
wanneer het echt noodzakelijk is om te reizen 
en hoe we dat samen zo duurzaam mogelijk 
kunnen maken. Dat bespaart niet alleen geld 
voor de organisatie, het is ook gezonder voor 
de werknemers, levert minder stress op en is 
veel beter voor het milieu.

Door als werkgever te tonen dat je geeft om 
het verminderen van de CO2 uitstoot kun je 
jouw werknemers ook overtuigen. Je kunt 
hier natuurlijk financiële voordelen aan 
verbinden. Zo kun je een bonus indienen voor 
werknemers die de auto verruilen met een 
fiets voor woon-werkverkeer. 

1. Deelauto  
Heb jij regelmatig ongebruikte bedrijfsauto’s? Dan kan het 
een optie zijn om deelauto’s te overwegen. Dat scheelt ook 
nog in aanschafkosten.  
 
 

2. Elektrische bedrijfsauto 
De overheid biedt belastingvoordelen voor het 
aanschaffen van elektrische bedrijfsauto’s. Zo hebben 
volledig elektrische auto’s een vrijstelling van BPM en 
motorrijtuigenbelasting.  

ZO WERKT HET  
DUURZAME 
MOBILITEIT.

3. (Elektrisch) fietsen  
Door de leaseregeling van de Rijksoverheid kun je jouw 
medewerkers een fiets van de zaak aanbieden voor 
woon-werkverkeer. Deze regeling is te vergelijken met 
leaseregelingen voor auto’s maar dan een stuk duurzamer. 
Daarnaast, is sinds 1 januari 2020 de bijtelling voor een 
fiets van de zaak een stuk eenvoudiger. De werknemer 
hoeft de kilometers niet bij te houden maar krijgt wel een 
bijtelling van 7% op het salaris. Als je niet de volledige lease 
wilt vergoeden kunnen werknemers de extra kosten wel 
voordelig verrekenen in het brutoloon.  

4. Openbaar vervoer  
Wanneer jouw bedrijf op een locatie ligt die gunstig 
te bereiken is via het openbaar vervoer, kun je jouw 
werknemers stimuleren met de trein of bus te reizen. 
Het aanbieden van een OV-vergoeding kan goedkoper 
uitpakken dan een kilometervergoeding. 

WAT LEVERT ELEKTRISCH RIJDEN JOUW BEDRIJF OPTips en ideeën
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