
 

 

PRESS RELEASE – LAB BOX LANCEERT MYMOVE, WIL BELGISCHE WERKNEMERS OVERTUIGEN HUN 

BEDRIJFSWAGEN IN TE RUILEN VOOR MEER FLEXIBELE OPLOSSING 

  

BRUSSELS, JANUARY 18th 2019, 

 

Lab Box, de incubator voor mobiliteitsgerelateerde start-ups achter het Antwerpse Poppy,           

introduceert op het #WeAreMobility-salon in Brussel haar nieuwste project MyMove. MyMove           

staat klaar om de persoonlijke bedrijfswagen naar het geheugen te verbannen en te vervangen              

met een vloot gedeelde groene auto’s, e-bikes, e-scooters en e-steps. Daarbovenop biedt het             

bedrijf een slimme app om alles te overzien. 

 

In België krijgen veel werknemers een bedrijfswagen aangeboden als deel van hun loonpakket. Dat is               

fiscaal voordelig voor het bedrijf, maar in de praktijk worden veel bedrijfswagens erg weinig              

gebruikt. MyMove staat klaar om daar een mouw aan te passen. 

  

Eco-vloot met toegang via app 

  

MyMove maakt gebruik van het Belgische mobiliteitsbudget, dat gisteren door de commissie            

Financiën goedgekeurd werd, om bedrijven en geïnteresseerde werknemers te overtuigen hun           

bedrijfswagen in te leveren. In de plaats krijgen ze toegang tot een flexibele gedeelde vloot met                

kleinere, groenere wagens, elektrische fietsen, e-scooters en e-steps. 

 

De MyMove-app dient als inventaris voor deze vloot, en meteen ook als sleutel voor de voertuigen.                

Werknemers die de app gebruiken krijgen de locatie en ‘huurprijs’ van ieder voertuig te zien. Via de                 

app kunnen ze hun persoonlijke mobiliteitsbudget beheren en besteden aan de verschillende opties.             

Met deze handige oplossing wil MyMove de persoonlijke bedrijfswagen overbodig maken.  

 

MyMove zal bedrijven helpen met het samenstellen van de ideale vloot voor hun werknemers,              

gebaseerd op ervaring en data. De start-up helpt ook met het regelen van herstellingen, en               

herbekijkt de noodzakelijke inventaris op maandelijkse basis om te verzekeren dat werknemers            

steeds toegang hebben tot de nodige vervoersmiddelen. 

  

Het mobiliteitsbudget 

  

MyMove maakt gebruik van het mobiliteitsbudget. Dat wordt in Maart 2019 geïntroduceerd in             

België en geeft werkgevers die momenteel bedrijfswagens aanbieden de mogelijkheid om in de             

plaats daarvan een mobiliteitsbudget toe te kennen aan geïnteresseerde werknemers, met dezelfde            

fiscale voordelen. Als de werknemer zijn of haar wagen inruilt voor een groener model, of hem                

helemaal inlevert, kan hij of zij het overige budget gebruiken voor openbaar vervoer, taxidiensten,              

om een fiets aan te kopen, en zelfs om huur of interest op de hypotheek mee af te betalen als de                     

werknemer minder dan 5km van zijn/haar werk af woont.  

 



 
Aan het eind van het jaar kunnen werknemers het restbedrag in hun budget cash uitgekeerd krijgen,                

maar daar wordt eerst belasting op weerhouden. Ze kunnen er ook voor kiezen het gehele               

resterende budget belastingvrij te besteden aan verdere ecologische reisopties, zoals persoonlijke           

treintickets voor henzelf of familieleden en vrienden. 

 

MyMove moedigt werkgevers aan het mobiliteitsbudget te omarmen in combinatie met een vloot             

vol groene voertuigen, zodat werknemers moeiteloos toegang krijgen tot allerlei transportopties           

met de flexibiliteit die ze verdienen.  

 

“Research heeft aangetoond dat een verbeterde mobiliteit stress doet dalen en de tevredenheid             

significant doet stijgen onder werknemers, dus dit is een echte win-winsituatie.” 

 

- Emanuella Piccoli, Chief Human Resource Officer bij D’Ieteren Auto 

  

Succesvol testproject 

  

MyMove wordt ondersteund door Belgische Volkswagen Groep-importeur en verdeler D’Ieteren          

Auto en voert momenteel een testproject uit in het Brusselse hoofdkwartier van het bedrijf. De               

komende maanden plant het team verdere testprojecten bij prominente bedrijven om zijn diensten             

en app verder te verbeteren. 

 

Met deze projecten wil het jonge bedrijf verzekeren dat het zowel werknemers als werkgevers              

tevreden kan stellen met verschillende gedeelde en milieuvriendelijke transportopties. MyMove is           

daarmee de eerste speler op de Belgische markt die bedrijven een aangepaste service biedt met vier                

verschillende voertuigen in één app.  

 

"Heel wat werknemers zien hun bedrijfswagen als overbodig en geldverspilling. MyMove staat klaar             

om hen de flexibele, voordelige en milieuvriendelijke oplossing te bieden die ze verdienen.”  

 

- Valentin Haarscher, Projectleider bij MyMove 

 

De commerciële lancering van MyMove is gepland voor het vierde kwartaal van 2019. De start-up               

nodigt geïnteresseerde bedrijven uit om vandaag in te schrijven via de website www.mymove.be
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