
Tijd om meer eend te zijn 
als het gaat over je mobiliteit.

Doe ook zoals de eend, en ga vlot op weg met het vervoermiddel dat je het beste uitkomt. 
Want dankzij een breed gamma aan verzekeringen en bijstandsformules zorgt AG ervoor 
dat elke rit goed verloopt, voor jou en je hele gezin. 

Geniet voluit van je leven, en ga zorgeloos op weg.
Want bij AG verzekeren we je mobiliteit, vandaag en morgen.   

Meer info bij je verzekeringsadviseur of op ag.be/jouwmobiliteit

Een eend kiest telkens de vlotste manier om zich te verplaatsen.

SUPPORTER VAN JOUW MOBILITEIT
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De auto is nog steeds een be-
langrijk vervoersmiddel in
het woon-werkverkeer. Zo’n
86% van de Vlaamse werkge-
vers werkt met het systeem
van bedrijfswagens, maar

51% biedt ook of alleen maar
alternatieven aan. Een kwart
van de werkgevers hanteert
een mobiliteitsbudget, 13%
biedt een mobiliteitsvergoe-
ding aan.
De reden om een alternatief
systeem aan te bieden is voor
72% om hun ecologische
voetafdruk te verkleinen.
Daarnaast willen ze aantrek-
kelijk zijn voor sollicitanten
(59%) en voldoen aan de
vraag van hun werknemers
(49%). Het grootste struikel-
blok dat bedrijven ervan
weerhield van een systeem in
te voeren was dat werkne-
mers hun auto nodig hadden

voor werkplaatsingen (58%),
gevolgd door de administratie
die ermee gepaard gaat (40%).
Als een bedrijf een alternatief
voor de wagen aanbiedt, gaat
60% van de werknemers daar-
op in. Zo’n 42% koos voor
duurzamer vervoersmiddel of
een mix van duurzame ver-
voersmiddel waar de auto
geen deel van uitmaakt.
Slechts 6% koos voor cash for
cars en ruilden hun bedrijfs-
wagen om voor cash. De mo-
tivatie voor de switch was
hoofdzakelijk om milieurede-
nen (41%), uit financiële
overwegingen (39%) of door
het stimulerende mobiliteits-

beleid van de werkgever
(28%).
Van de 40% werknemers die
ervoor kozen om de auto te
blijven gebruiken, deed 32%
dat omdat ze met de auto
gaan het werk gaan en daar
geen alternatief voor vinden.
Iets meer dan een kwart is ge-
hecht aan het comfort van
een wagen en 18% zegt dat ze
een auto nodig hebben voor
hun werk. Mocht de verkeers-
infrastructuur verbeteren,
zegt 52% dat ze overtuigd
kunnen worden om voor de
auto deels op te geven. Voor
48% kunnen f lexibelere uren
hetzelfde effect hebben. ■

BRUSSEL Ruim de helft
van de Belgische werk-
gevers biedt alternatieven
aan voor de bedrijfswa-
gen. Dat blijkt uit een
rondvraag van het Ver-
bond van Belgische On-
dernemingen (VBO). Van
de bedrijven waar dat nog
niet het geval is, over-
weegt 60% om het toch 
te introduceren.

Belga / T. Roge

Helft werkgevers biedt alternatief voor auto 

BRUSSEL Cambio heeft met
zijn wagenpark zowat 9.400
personenwagens van de baan
gehaald. Dat berekent het auto-
deelbedrijf naar aanleiding
van zijn 15e verjaardag. Gemid-
deld vervangt een cambio-auto
13 auto’s in privébezit. Zo wor-
den ongeveer 18 voetbalvelden
aan parkeerplaatsen uitge-
spaard, maakt het bedrijf zich
sterk. Zowat 21.000 Vlamingen
maken gebruik van de deelwa-
gens van Cambio. Die zijn be-
schikbaar aan 320 ophaalpun-
ten in 40 Vlaamse steden en ge-
meenten. Het gaat om 722
voertuigen, die bestuurders
kunnen boeken met een app.
Na gebruik parkeren ze de auto
in een Cambio-stelplaats. ■

Belga / J. Thys

Cambio vervangt
9.400 privéwagens

OOSTENDE Tijdens een pers-
babbel heeft de Oostende sp.a
het stadsbestuur stevig onder
vuur genomen, onder andere in
het dossier van de vakantiewer-
king. Het Oostendse stadsbe-
stuur onder leiding van burge-
meester Bart Tommelein (Open
Vld) besloot begin dit jaar dat
kinderen geboren in 2016 niet
langer terecht kunnen bij de va-
kantiewerking van de Speelcom-
pagnie. Zij worden doorverwe-
zen naar de buitenschoolse kin-
deropvang. «Zo zadelt het be-
stuur nieuwe ouders op met een
fikse prijsverhoging», vinden de
socialisten. Ook de plannen om
sportclubs te laten meebetalen
voor het lidgeld van sporters in
kansarmoede, stuit fractieleider
John Crombez tegen de borst.
«Het kan toch niet de bedoeling
zijn om een sportclub in een fi-
nanciële put te duwen?» ■

Oostendse sp.a
neemt bestuur
op de korrel
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