20 februari 2019
Van Der Valk hotel Beveren

Praktijknamiddag

Bedrijfswagen & Mobiliteit 2019
U krijgt een zo’n praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen
inzake mobiliteit.
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.

Docenten
Kris De Schutter, Partner, Loyens & Loeff Advocaten
Danaïs Fol, Advocaat, Loyens & Loeff Advocaten
Melissa Claessens, Advocaat, Loyens & Loeff Advocaten

Met aanwezigheidsattest in het kader van 4 uur permanente vorming

PROGRAMMA

(ONTVANGST 12U30 MET BROODJES / AANVANG 13U / EINDE 17U)
Mobilitietsbudget

I. Inleiding: een wereld in verandering

Mentaliteitsverandering bij de werknemer

- Principes arbeidsrecht

Mentaliteitsverandering bij de werkgever

- Pijlers

Durf te springen

- (Para) ﬁscaliteit
- Voorbeeld
- Anti-misbruikmaatregelen

II. Mobiliteitsoplossingen

- Einde

Bedrijfswagen

- Overzicht

- Principes arbeidsrecht
- Sociale zekerheid

Bedrijfseigen mobiliteitsplan blijft nodig of nuttig

- Fiscaliteit

- Wettelijk kader

- Bespreking van een voorbeeld

• Voorwaarden voor de invoering

- Bepalingen van een car policy

• Andere gelijkenissen
- Niet-wettelijk kader

Mobiliteitsvergoeding of ‘cash for car’
- Principes arbeidsrecht

• Voor wie?

- Sociale zekerheid

• Juridisch kader

- Fiscaliteit

• Alternatieven - inspiratie

- Voorbeeld
Conclusie: blik op de toekomst

- Overzicht
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RPR-RPM Antwerpen

Naam bedrijf:

Inschrijvingsformulier

Adres:
Postcode:

Bedrijfswagen & Mobiliteit 2019
20 februari 2019 1925

Stad/Gemeente:

Van Der Valk hotel Beveren

Ondernemingsnummer:
Telefoon:

Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de lunch,

Website:

de koﬃepauzes, gratis parking en de volledige

Sector:

documentatie. Het inschrijvingsbedrag per
persoon bedraagt 453,75 euro (375 euro + 21%

Aantal werknemers:

BTW) en kan u vooraf storten op rekeningnummer
220-0929472-54.

Deelnemers
Naam:

U kan ook betalen via de kmo-portefeuille

Voornaam:

o

Dhr o

Mevr

E-mail:

projectbedrag bedraagt 375,00 euro.

Voornaam:

o

E-mail:

Mevr

Meer info op de website www.kmo-portefeuille.be
Annulaties zijn mogelijk tot 2 weken voor datum.
verschuldigd. U kan u ook altijd laten vervangen

Facturatie (indien anders dan hierboven vermeld)
Naam bedrijf:

door een collega.
Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar
van uw kant, in ons bestand opgenomen
zodat wij u op de hoogte kunnen houden van

Adres:
Stad/Gemeente:

onze toekomstige opleidingen. De Algemene
Verordening Gegevensbescherming voorziet het
recht van toegang, verbetering en verwijdering.

Ondernemingsnummer:
Datum:

Dhr o

Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag

Functie:

Postcode:

met als max. subsidie 30% of 40% van het
totale inschrijvingsbedrag. Het maximum

Functie:
Naam:

(registratienummer KMO-portefeuille DV.O105311)

Handtekening

Details van hoe wij omgaan met uw gegevens
vindt u in onze privacy policy, beschikbaar op onze
website https://www.infotopics.be/privacy-policy/

