POSITION PAPER BFFMM
(Belgische Federatie voor Fleet&Mobility Management vzw - “Fleet&Mobility”)

BFFMM, de Belgische Federatie voor Fleet&Mobility Management vzw (kortweg “Fleet&Mobility”),
behartigt de belangen van de bij haar aangesloten bedrijven en organisatie, die samen minimaal
800.000 medewerkers/voertuigen vertegenwoordigen, op het gebied van het beheer en de exploitatie
van het bedrijfswagenpark en de mobiliteit.
De laatste jaren werden vanuit de verschillende overheden van dit land diverse, vooral fiscale en sociale
maatregelen genomen rond het gebruik van de bedrijfswagens en de mobiliteitsproblematiek. Stuk voor
stuk maatregelen die zowel de kosten, het beheer en de rechtsonzekerheid heeft doen toenemen voor
al wie actief betrokken is bij het beheer van mobiliteit en de bedrijfsvloot.
Allereerst moet worden vermeld dat de BFFMM is opgericht vanuit de markt. Er was een sterke
behoefte om naast de reeds bestaande initiatieven, een aparte en specifieke vereniging op te zetten. De
kritiek, de vragen en de drang om gehoord te worden, heeft gemaakt dat de fleetowners en
mobiliteitsmanagers uit de bedrijven dringend nood hadden aan een spreekbuis, een kanaal langs waar
informatie rechtstreeks kan doorstromen naar alle stakeholders ( overheden, professionele organisaties, …)
De permanent veranderlijke regelgeving rond bedrijfswagens en mobiliteit vraagt aan de
bedrijven/organisaties een proactieve benadering om op basis van de dagdagelijkse ervaring het
lobbywerk naar de overheid en de beroepsorganisaties te versterken.
Fleet & Mobility is hier het uitgelezen instrument voor:
-

-

het verzamelen van informatie over ontwikkelingen op het gebied van wagenparkbeheer en
mobiliteitsvraagstukken (fiscaliteit, technische reglementering, duurzame mobiliteit en
vergroening vloten);
het ter beschikking stellen van een professioneel platform voor onderlinge contacten tussen de
aangesloten bedrijven/organisaties;
het geven van informatie en uitdragen van gezamenlijke standpunten en ideeën;
het fungeren als intermediair tussen de leden en derden zoals bv:
overheden,
vakpers,
Federauto: oa. Autodealers en truckdealers (GDA), Federtyre (bandensector), Federatie
Detabel (takelbedrijven), Federauto carrosseriebedrijven en koetswerk-opbouwbedrijven,
Servicestations, Federmoto en Federvelo & Federprocycle (fietssector),

Renta (leasingbedrijven, - lange en korte termijnverhuur)
Febiac,
Assuralia,
mobiliteit: VIM, VITO, Mobimix etc.
Fleet&Mobility kan helpen om trends, nieuwigheden en regelgeving te verduidelijken en de overheden
te wijzen op de noden en moeilijkheden die ondervonden worden op het terrein. Fleet & Mobility wil
haar leden ondersteunen bij deze transitie door het overbrengen van praktische bedrijfseconomische
haalbare informatie en haar ervaringen maximaal uit te wisselen.

