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Bedrijfsvervoerplan
Plan de déplacements d’entreprise

Webinar / Infosessie

07/05/21

Q ?

Répondez au sondage !

Vul de enquête in!



► Onthaal Simon Hollevoet

► Procedure en diagnose Simon Hollevoet & Gaston Bastin

► Verplichte maatregelen Xavier Nuyens & Simon Dehouck

► Q & A



Quid Bedrijfsvervoerplan?

Het doel van het bedrijfsvervoerplan (BVP) is tweeledig: 

• Het verminderen van de milieu-impact van het verkeer 

dat uw bedrijf genereert (verbetering van de 

luchtkwaliteit) 

• het verminderen van de verkeer en de files op de 

wegen in het Brussels Gewest (verbetering van de 

mobiliteit).



• Brussels Wetboek Lucht, Klimaat & Energiebeheersing van 
2/05/2013

• Besluit “bedrijfsvervoerplannen “ van 30/06/2017

• Nieuw Besluit tot Wijziging xx/06/21

2004 2006-2008 2009-2010 2011 2014 2017 2020

Doelgroep 200 
Werkn.

200 
Werkn.

200 
Werkn.

100 
Werkn.

100 
Werkn.

100 
Werkn.

Type Diagnose Actieplan Update
Diagnose + 
Actieplan

Diagnose + 
Actieplan

Diagnose + 
Actieplan

2021

Wettelijke basis



• Voorzien van faciliteiten en omkadering

• Fietsenstalling

• Dienst- en bedrijfsfietsen

• Telewerken

• Cafetariaplan, mobiliteitsbudget, …

• Gedragsverandering

• Traag proces

• Sensibilisering

• Bewustwording

5

Veranderen

Sensibiliseren

Informeren

Faciliteren

Doel Bedrijfsvervoerplannen



Invloed van BVP’s op het gewest

40% 
met 
BVP

720.000
werknemers • Banken

• Overheidsinstellingen
• Dienstenbedrijven
• Gezondheidszorg
• Universiteiten
• …



Invloed van BVP’s op het gewest

(Bron: Bedrijfsvervoerplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Balans 
van de situatie in 2017)



Gewestelijke > federale verplichting



+100

+100

+100

+100

+30

+30

Gewestelijke > federale verplichting



Berekening van het aantal 
werknemers (en de limiet van 100)

• Private sector: dezelfde berekening als tijdens de sociale 
verkiezingen

• Openbare sector: aantal statutaire en contractuele medewerkers op 
30 juni, ten minste een volledig jaar in dienst zijn.

• « echt » bezet: « degenen die zich in normale tijden minstens twee
dagen per week naar de site begeven (halve dag = 1 dag!)

• Werknemers ≠ FTE

• Verplaatsing ≠ WerkdagIN OUT

• Werknemer ≥ 2 dagen ter plaatse

• 2021 : voltijds telewerk

• Externen
• Werknemers die op het terrein gaan
• 2021 : tijdelijke werkloosheid



Verschillende fasen van het BVP

Formulier
BVP

Deadline 
31/01/2022

Actieplan + verplichte
maatregelen

Actualisatie van het formulier na 3 jaar

3
 ja

a
r

Audit / Opvolging

Vanaf 30/06/2021

Analyse - Beslissing



Planning
Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2 3 4 5

Opstarten / Registratie op platform

Gegevens verzamelen voor diagnose (Parking, 
Vloot, maatregelen)

Mobiliteitsenquête

Analyse van de gegevens

Actieplan opstellen

Formulier invullen (1)

Interne raadpleging

Formulier invullen (2)

Formulier versturen



Diagnostiek

• Zie Formulier op website Leefmilieu Brussel 
(Mobiliteit>BVP>Formulieren BVP)

• 3 mogelijke situaties volgens moment/onderneming
• Geen Lockdown

• « Halve » Lockdown

• Lockdown

• Wachten tot september om enquête uit te voeren!

• Situatie op moment « T »

• Oplossing = beantwoorden alsof het pre-crisis is

• Gebruik de ‘Opmerking’-velden



Diagnostiek
Sectie Bron

2. Uurrooster • HR

3.1 Woon-werkverplaatsingen
• Voornaamste vervoersmiddel vs Postcode (

(min. 50% + representatief)
• Voor- en natraject (facultatief)
• Telewerk

• HR of mobiliteitsenquête (LB)

3.2 Professionele verplaatsingen (Facultatief indien < 
50 verplaatsingen/dag)

• « Estimated guess »
• mobiliteitsenquête (LB)

3.3 Verplaatsingen door Bezoekers (Facultatief indien 
< 250 verplaatsingen/dag)

• Telling aan de receptie (« foto »)
• Mobiliteitsenquête (vb bij

studenten) (LB)

3.4 Vloot
• Fleet management
• Facilities

4. Parking • Facilities

6. Bestaande maatregelen
• HR / Fleet / Facilities / Com’
• Mobiliteit
• Voorgaande BVP’s



Enquête vs gegevens HR

Mobiliteitsenquête Gegevens HR

Representativiteit
(antwoordgraad)

<100 % 100% van de werknemers

Voornaamste vervoersmiddel Alles Soms ontbreekt deze info (+ quid
Lockdownperiode)

Voor- en natraject of secundair
vervoersmiddel

Alles ingewikkeld

Telewerk Ja Ja (Quid gedeeltelijke Lockdown)

Professionele verplaatsingen Ja Nee

Andere vragen Ja Nee

Integratie in BVP Heel gemakkelijk (indien de tool
van LB wordt gebruikt)

OK



Diagnostiek - Analyse
• Output enquête :

• Benchmark

• Kaarten



• Visuals op BVP-platform

• Mobiliteitsproblemen

→ SWOT-Analyse

Diagnostiek - Analyse



Aanmaken

Begonnen Opgestuurd

Aanvaard

(Onvolledig) (Aangepast)
30 d. max

30 j. max

A partir du 30 juin

Ten laatste 31/01/22



bvp.brussels : Voornaamste verbeteringen

 Vereenvoudigde aanmelding

 Mogelijkheid om met meerdere personen eraan te werken

 Geschiedenis van dossiers

 Fusie met de online mobiliteitsenquête (GISMOB)

 voor invullen van velden op basis van mobiliteitsenquête of excel-bestand (postcodes)

 Mogelijkheid om gegevens in een grafiek te exporteren

 Opvolging van te ondernemen acties voor verplichte maatregelen

 Mobiliteitsenquête: toevoegen van telewerk en occasionele verplaatsingen



Verplichte Maatregelen

• Contactpersoon BVP

• Informatie en communicatie over het BVP

• Sensibiliseringsacties

• Multimodaal toegangsplan

• Aanmoedigen openbaar vervoer en fiets > Combinatie of vervanging van de 
bedrijfswagen

• Fietsenstalling

• Minder vervuilende voertuigen (ecoscore)

• Specifieke en operationele acties bij uitzonderlijke situaties



Contactpersoon BVP

Aanstellen contactpersoon BVP (mobiliteitscoördinator)  

► Contactgegevens communiceren aan werknemers  

► Contactgegevens communiceren aan Leefmilieu Brussel via formulier 

max. 3 maand na indienen formulier 

Bij veranderen contactpersoon:  

Gegevens communiceren intern & Leefmilieu Brussel binnen de 3 maanden 



Informatie en communicatie
over het BVP

Wat moet je communiceren?  

► Het vervoerplan: modal split, doelstellingen, 
genomen  & geplande acties,… 

max. 3 maand na indienen formulier 

► Nieuwe werknemers! 

…



Sensibiliseringsacties



Multimodaal toegangsplan

Ter beschikking stellen van een 
toegangsplan

• informatie over de bereikbaarheid 
met alle vervoermiddelen (fiets, 
OV,…)

• met als doel te sensibiliseren voor 
multimodale verplaatsingen 

• up-to-date houden !

Het gebruik van een online mapping tool is toegestaan zolang deze alle 
beschikbare transportmiddelen identificeert in combinatie met tekstuele 
informatie over deze middelen en over de toegang tot gebouwen: ingangen, 
fietsenstallingen, autoparkings, …



(Aanmoedigen openbaar vervoer en fiets)

• 2 van de 6 maatregelen uitvoeren

1. Ter beschikking stellen van informatie over OV

2. Jaarlijkse sensibiliseringsacties m.b.t. OV

3. Tussenkomst in de kosten van OV voor woon-
werkverplaatsingen

4. Tussenkomst bij de voor- en natrajecten van de 
hoofdverplaatsing

5. Combinatie met of vervanging van van bedrijfswagen

6. Cofinanciering van OV

Vereenvoudigd

Verwijderd

Dubbel

Verplaatst naar andere
maatregelen



Combinatie of vervanging van de 
bedrijfswagen

• Doel: Zelfde als de oude maatregel 5, maar vereenvoudigd!

ervoor zorgen dat werknemers die beschikken over een bedrijfswagen een alternatief
vervoersmiddel kunnen gebruiken om naar het werk te komen, aangeboden door de 
werkgever.

• i.k.v. federaal mobiliteitsbudget of cafetariaplan van de werkgever.

• Vanaf 10 bedrijfswagens

+ / /

Facilitateur 
Mobility & Fleet

Mobility et 
Fleet



Fietsenstalling

Voor wie?

► Werknemers & bezoekers

Hoeveel?

► Aantal werknemers & bezoekers op de fiets + 20%

► Niet minder dan: aantal parkeerplaatsen voor 
auto’s / 5
• Afwijking mogelijk via audit

Karakteristieken?

► Overdekt voor werknemers
► Makkelijk te vinden, goed verlicht

► Makkelijke en veilige toegang

► Het kader van de fiets kunnen vastmaken aan verankerde steun

het belangrijk dat u het team van 
bedrijfsvervoerplannen raadpleegt voorafgaand aan uw 
project voor de (her)inrichting van een fietsenstalling, 
om :
•de conformiteit van uw project te verzekeren ;
•uw investering te garanderen.

https://leefmilieu.brussels/modal_forms/nojs/webform/3263/1748/pdebvp[at]leefmilieu.brussels


Minder vervuilende voertuigen (Ecoscore)

▶ fiscaliteit op basis van CO2 

▶ Ecoscore : onderworpen aan herziening / niet 

gebruikt door leasingbedrijven en fabrikanten

▶ Vraagt veel tijd

▶ LEZ / Thermic Ban

▶ Federaal: vanaf 2026 nieuwe bedrijfswagens = 

100% elektrisch

❗
Specifieke wetgeving voor

lokale en regionale

overheden in Brussel blijft

van toepassing (zie Besluit

voorbeeldgedrag)

Facilitateur 
Mobility & Fleet

Mobility et 
Fleet



Specifieke en operationele acties bij 
uitzonderlijke situaties

Actieplan in geval van :

► Vervuilingspiek

► Staking

► Weer

► Lockdown

►…..



Facilitateur 

Mobility & 

Fleet Cairgo Bike

Begeleiding

BVP-platform enquêtetool Audit

Mobility

Manager 

opleiding

The Bike 

Project Networking Campagnes

Mobility et Fleet

Webinars



Bedankt voor uw aandacht!
Merci de votre attention !

Team PDE pdebvp@environnement.brussels

Gaston Bastin (fr) gbastin@environnement.brussels

Simon Dehouck (fr) sdehouck@environnement.brussels

Simon Hollevoet (nl) shollevoet@leefmilieu.brussels

Xavier Nuyens (fr) xnuyens@environnement.brussels

https://environnement.brussels/pde
https://leefmilieu.brussels/bvp
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