
John Cockerill

« Opened Car Budget » - België



 "Geleidelijke vergroening" van de vloot: 
 John Cockerill's Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen : vermindering van de 

ecologische voetafdruk 

 Ons vlootbeleid afstemmen op onze activiteiten inzake hernieuwbare energie

 Technologische ontwikkelingen (hybridisatie)

 Vermenigvuldiging van beschikbare technologieën

 Nieuwe referenties, nieuwe look, nieuwe houding?

 Belastingdruk: CO2 is het belangrijkste criterium
 Aan de kant van de werkgever: verminderde aftrekbaarheid

 Aan de kant van het personeel: "de gouden eeuw" is voorbij

Car Policy 2020 :
Redenen van verandering
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Doelstelling: Evenwicht tussen de 3 pijlers
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HR-benadering van het Car Policy

 Veelvuldige aanpassing: het einde
van de "lange stille rivier".

 Meer flexibiliteit: pas uw pakket
aan

 Mobiliteitsbudget"-achtige aanpak
geïntegreerd in Flexipay
(cafetariaplan)

 Uitlokken van individuele bezinning
over de bedrijfswagen: sociale 
status indicator of 
mobiliteitsinstrument?
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 Verandering 1 :

TCO

 Verandering 2 :

Opened budget

De elementen van het pakket uit elkaar halen 
door 2 grote veranderingen
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 Budgetten worden uitgedrukt in TCO (Total Cost of Ownership).

 CO2 opgenomen in de begroting via de CO2-belasting en de 
brandstofvoorziening)

 CO2 begrensd (NEDC 2.0 of WLTP: zelfde waarde)

Doelstelling: de keuze van auto's met lagere emissies stimuleren

Grote verandering 1: budgetten
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Grote verandering 2: 
Aanpassing
 Ongebruikt budget: het is niet 

"verloren" omdat het in "Flexipay" 
wordt betaald.

 Reflectie: De bedrijfswagen: een 
instrument voor mobiliteit of sociaal 
imago?

 Iedereen maakt een keuze en neemt 
die aan: volgens zijn behoeften of 
verlangens.
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HR-aanpak: integratie van het 
"cafetariaplan" en mobiliteit 
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 De “Flexipay” (ons cafeteriaplan) laat verschillende keuzes toe:
 Fiets

 Cash

 Verlaat

 IT-apparatuur

 Fietsen wordt aangemoedigd bij John Cockerill:
 Infrastructuur: beveiligd terrein, testfietsen, stopcontacten, vergoeding (0,24€)

 Ondersteuning: team van ambassadeurs, promotie-evenementen, opleidingen

 Constant beginsel: vrije keuze van werknemer



 Hiermee kunt u uw pakket met veel flexibiliteit 
aanpassen aan uw behoeften OF wensen.

 Bevordert multimodaliteit

 Prikkel om de voetafdruk te verkleinen

 Moedigt mensen aan om hun mening over de 
bedrijfsauto te heroverwegen.

 Hiermee kunt u de kosten van het wagenpark 
overhevelen naar de salariskosten tegen een 
beter aftrekbaarheidstarief.

 De werknemer in staat stelt 
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of 
haar keuzes

Voordelen van het open systeem
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Pascal DUBUSSY

Fleet.belgium@johncockerill.com

John Cockerill (Headquarters)

Avenue Greiner 1
4100 Seraing
Belgium

T. +32 4 330 2444

F. +32 4 330 2582

welcome@johncockerill.com

www.johncockerill.com

Dank u voor uw aandacht 
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