
Q & A Alle vragen en antwoorden over het Individueel KeuzePlan (IKP) verzamelen we hier. 
 
 
Vraag:  Als we ons brutoloon gebruiken om deel te nemen aan het meerkeuzeplan, op welk loon 

krijgen we dan nog shiftpremie? 
Antwoord:  Het oorspronkelijke loon (schaduwloon) zal gebruikt worden om shift-en andere 

vergoedingen te berekenen. 
 
Vraag:  Kunnen we, als we bruto niet toekomen voor een auto, toch die auto nemen en het 

restbedrag netto betalen? 
Antwoord:   Er is geen mogelijkheid om de wagen bij te financieren vanuit je netto. Echter, je kan bvb. 

wel de verzekeringen vanuit je netto financieren. Misschien biedt dat opportuniteiten… 
 
Vraag:  In de wandelgangen gaat er rond dat de 15% die we van ons brutoloon mogen gebruiken 

excl. shiftpremie is. Klopt dit? 
Antwoord:  Ja en nee. Als het over het maandloon gaat, is het inderdaad zonder shiftpremie. Als er 

over de jaarlijkse vergoedingen gesproken wordt, dan is dit incl.shiftvergoeding. 
 
Vraag:  In hoeverre zijn de wagens die uitgelekt zijn haalbaar (lees betaalbaar) voor de 

gemiddelde shiftmens? 
Antwoord:  Elektrisch: Tot en met de VW ID3 kan iedereen mee doen. Je moet hiervoor minstens 

categorie B0 hebben (iedereen dus, buiten enkele logistiekers). Voor een Tesla (Cc25) of 
Polestar 2 (C19) heb je meer nodig. 

 
Hybride: Iedereen kan de Renault Megane Grandtour betalen, categorie A7 is nodig. 
Voor de Mercedes (B5 of Bb0), BMW X1 (B20, Bb16 of C12), de VW Passat (Bb24, C18 
of Cc14) 

 
Let op, de modellen en prijzen kunnen nog veranderen. De getallen zijn louter indicatief. 

 
Vraag:  De leasefiets die we nu al ter beschikking hebben, zal die ook enkel van die 15% 

brutoloon kunnen gaan, of zal dit ook van de premies ed. kunnen? 
Antwoord:  Dit kan ook van de premies, als ze toereikend zijn. 
 
Vraag:  Sommigen van ons waren van mening dat er verteld was dat er nog een volgende 

stemronde, specifiek voor het cafetariaplan, zou komen. Is dit zo? Zo ja, hoe komt dat 
deze ronde niet is doorgegaan? 

Antwoord:  Het principe van het cafetariaplan werd vastgelegd in een addendum aan de CAO. Een 
nieuwe stemronde was en is niet voorzien. 

 
Vraag:  Het wordt niet geapprecieerd dat de rekentool pas eind november ter beschikking zal 

zijn, terwijl er ons toch beloofd is dat dit in september ging zijn. Nu zijn er veel vragen 
opgewekt waarop geen antwoord gegeven kan worden (o.a. door de mail van het ABVV 
waarin de verschillende beschikbare wagens al bekend gemaakt zijn). Hoe komt dat de 
tool pas 2 maanden na de beloofde datum ter beschikking wordt gesteld? 

Antwoord:  Corona stond niet aan de zijde van werkgevers, noch werknemers. De tool zal asap ter 
beschikking gesteld worden, zodat iedere medewerker tijdig zijn keuze kan maken. 

 
Vraag:  Voor onze collega’s van over de grens willen wij graag weten in hoeverre er al 

besprekingen zijn met de Nederlandse overheid, zodat ook zij zouden kunnen 
meegenieten van de fiscale voordelen zoals de leasewagen en -fiets. En als de 
besprekingen al gestart zijn, hoe deze in zijn werk gaan, en of er al iets geweten is? 

Antwoord:  De gesprekken lopen. Het is de Nederlandse overheid die beslist. Vandaag is er de 
verwarring in de fabriek dat kaderleden dit wel kunnen. Echter, zij krijgen een 
bedrijfswagen ter beschikking, terwijl werknemers in een leasplan stappen. 

 



 
Vraag:  Is er TOTAAL geen mogelijkheid tot het overnemen van de auto als het leasecontract 

afgelopen is? Dit is toch ook een struikelpunt bij velen van ons. Wij zijn van mening dat 
dit, zoals bij de fiets, toch zeker een mogelijkheid zou moeten kunnen zijn? 

Antwoord:  Deze mogelijkheid zal er wel komen. Vandaag is echter nog niet duidelijk hoeveel de 
afkoopwaarde zal zijn. Google leert ons dat dit in de meeste gevallen rond de 16% van 
de nieuwwaarde is. 

 
Vraag:  Er wordt een duidelijk antwoord gevraagd op volgende vraag: waarom kunnen we wel 1 

fiets en 1 auto leasen, maar geen 2 fietsen en geen auto? 
Antwoord:  Bij de fiets is er een clausule waar de medewerker verklaart deze ook voor woon-werk te 

gebruiken. Bij de auto lease is deze verplichting er niet, er wordt dan ook een “voordeel 
van alle aard” aangerekend. Het antwoord van de werkgever op deze veel gesteld vraag 
is NEE, ER KUNNEN GEEN TWEE FIETSEN GELEASED WORDEN! 

 
Vraag:  Bij de initiële infodagen over het cafetariaplan, nog voor de stemronde van de CAO, is er 

ons gezegd dat we ook €50 extra kindergeld per kind konden ingeven in dat brutoloon. 
Nu is dit geen mogelijkheid meer. Waarom?  

Antwoord: Deze regeling is door de overheid geschrapt.  
  
 
 
Als je nog met vragen zit kan je deze doorsturen naar INFO@ACV-BASF.BE 
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