
1 

Exemplarité en gestion de la flotte dans 

le cadre du plan de déplacements 

d’entreprise 

 

PART 2 

 
Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het 

bedrijfsvervoerplan 
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Formulier bedrijfsvervoerplan indienen 

 
 Sites >200 werknemers: 15/10/2014  

 Sites 100 tot 200 werknemers: 15/01/2015 

Uw actieplan + verplichte maatregelen uitvoeren  

Actualiseren om de 3 jaar 

Een bedrijfsvervoerplan? 

Stap 1 

diagnose & 

actieplan 

Stap 2 

uitvoeren 

Stap 3 

evalueren 

VERPLICHTING VOOR BEDRIJVEN > 100 WERKNEMERS  

OP EENZELFDE SITE IN HET BRUSSELS GEWEST 
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1.  Contactpersoon BVP 

2.  Informatie over uw BVP voor de werknemers 

3.  Bezoekers en werknemers sensibiliseren 

4.  Multimodaal toegangsplan 

5.  Aanmoedigen openbaar vervoer 

6.  Fietsenstalling 

7.  Bedrijfswagens & dienstwagens: Ecoscore 

8.  SMOG-Actieplan 

Met verplichte maatregelen! 
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BETER ORGANISEREN VAN DE VERPLAATSINGEN 

Oplossingen 

op maat 

Multimodaliteit: 

meest efficiënte 

vervoermiddel 

voor elke 

verplaatsing 

Slimme 

logistiek 

... naar mobiliteitsmanagement 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=fietskoerier&source=images&cd=&cad=rja&docid=jW95UEBvSn3_LM&tbnid=-LqAwNuldwXV2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/milieuvriendelijker-en-soms-sneller/&ei=eJasUcOnM-rw0gWgMQ&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNG8yEozMjZDd97xsq64Hf6ypf3H5w&ust=1370351553442300
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1.  Contactpersoon BVP 

2.  Informatie over uw BVP voor de werknemers 

3.  Bezoekers en werknemers sensibiliseren 

4.  Multimodaal toegangsplan 

5.  Aanmoedigen openbaar vervoer 

6.  Fietsenstalling 

7.  Bedrijfswagens & dienstwagens: Ecoscore 

8.  SMOG-Actieplan 

9.  Duurzaam vlootbeheer 

 Overstap elektrische wagens 

Extra verplichte maatregel 

Besluit van 15/05/2014 wijzigt het besluit van 7/04/2011 inzake bedrijfsvervoerplannen: 

extra maatregel voor de gewestelijke en lokale overheden met  >100 werknemers op 1 site 



Extra maatregel duurzaam 
vlootbeheer  
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Wat moet u doen? 
 

Termijn : 31/12/2015 

1. Verslag van samenstelling en gebruik wagenpark (= Deel 1)  

2. Gegevens over gebruik voertuigen  ►is EV mogelijk? 
 afgelegde km/dag 

 tijd tussen verplaatsingen 

 soort gebruik (vb. stad/snelweg, lading, passagiers, veel start/stop) 

Formulier naar Leefmilieu Brussel – om de 3 jaar: 

3. Doelstellingen 
 verbetering milieuprestaties (Ecoscore) 

 minder voertuigkm voor dienstverplaatsingen 

 wagenpark verkleinen 

 vervanging door (elektrische) fietsen en/of BEVs 

4. Maatregelen om deze doelstellingen te bereiken 



Hoe vandaag opnemen in BVP-
formulier? 
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https://irisbox.irisnet.be/


Hoe vandaag opnemen in BVP-
formulier? 
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https://irisbox.irisnet.be/


Gegevens bekomen?  
Maak gebruik van logboekjes 
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2. Gegevens over gebruik voertuigen  ►is EV mogelijk? 
 afgelegde km/dag 

 tijd tussen verplaatsingen 

 soort gebruik (vb. stad/snelweg, lading, passagiers, veel start/stop) 



Milieuprestaties verbeteren? 
Strategisch aankopen en declasseren 

 Meest vervuilende voertuigen declasseren 

 Aankoop voertuigen met hoge Ecoscore 

 Beste voertuigen meest gebruiken (km) 

 Opname van dienstfietsen 

 Vloot reduceren (vb. meer gebruik OV, autodelen, taxi…) 
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3. Doelstellingen 
 verbetering milieuprestaties (Ecoscore) 

 minder voertuigkm voor dienstverplaatsingen 

 wagenpark verkleinen 

 vervanging door (elektrische) fietsen en/of BEVs 



11 

1. Verzamel gegevens over uw wagenpark (samenstelling & gebruik) 

2. Bereken gemiddelde Ecoscore van uw wagenpark  >>> EcoFleet tool 

Stappenplan opstellen 

3. Leg doelstellingen vast 

4. Stel een aankoop- en afvoerplan op 

Strategisch aankoop- en afvoerbeleid 



Aankoop- en afvoerplan 
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Ecoscore < 50 

Leeftijd > 10 jaar 

Kilometerstand > 140.000 km 

Kilometer per jaar < 5.000 km 

1ste beoordeling van het wagenpark 

Specifiek voertuig?  

Weinig gebruikt maar goede Ecoscore? 

Reorganisatie pool 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/cambio-7000-gebruikers-brussel&ei=lG9OVMq7O7GV7AaFzIHgAQ&bvm=bv.77880786,d.ZGU&psig=AFQjCNHVpkv_iC7OJWtN14Jwq983tRIhAA&ust=1414512909492894
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/cambio-7000-gebruikers-brussel&ei=lG9OVMq7O7GV7AaFzIHgAQ&bvm=bv.77880786,d.ZGU&psig=AFQjCNHVpkv_iC7OJWtN14Jwq983tRIhAA&ust=1414512909492894


Aankoop- en afvoerplan 
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Declasseren en vervangen… of niet vervangen? 

Vervangen door:   

Elektrisch wagen? 

Hybride? CNG?  

Nieuwe aankoop? Kies bewust! 

Ecoscore 

Passend gebruik 

(grootte, gewicht,…) 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/cambio-7000-gebruikers-brussel&ei=lG9OVMq7O7GV7AaFzIHgAQ&bvm=bv.77880786,d.ZGU&psig=AFQjCNHVpkv_iC7OJWtN14Jwq983tRIhAA&ust=1414512909492894
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/cambio-7000-gebruikers-brussel&ei=lG9OVMq7O7GV7AaFzIHgAQ&bvm=bv.77880786,d.ZGU&psig=AFQjCNHVpkv_iC7OJWtN14Jwq983tRIhAA&ust=1414512909492894


Alternatieven promoten voor 
dienstverplaatsingen 

● Verplaatsingen vermijden  

    (vb. Telewerk, teleconferencing, keuze werkplek…) 
 

● STOP principe toepassen: 

1. Stappen 

2. Trappen 

3. Openbaar en collectief vervoer 

4. Personenwagen 
 

● « Slim rijden » principe: 
● Leer uw chauffeurs zuinig rijden (Ecodriving) 

● Voertuigen slim gebruiken (airco, lading, verwarming,…) 

● Voertuigen regelmatig onderhouden (vb. bandenspanning, roetfilter) 
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4. Maatregelen om deze doelstellingen te bereiken 



Dienstverplaatsingen: fiets 

● Dienstfietsen ter beschikking stellen (kopen of leasen): 

► ‘klassieke’ fiets 

► vouwfiets – intermodaal  

► elektrische fiets – langere, moeilijke trajecten 

● Deelfietsen (vb. Villo!, Bluebike) 

● Cargofietsen mogelijk (evt. Elektrisch) 

● Fietspremie voorzien (0,22 €/km) voor 

dienstverplaatsingen privé-fiets 

● Vorming - sensibilisering 
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=fietskoerier&source=images&cd=&cad=rja&docid=jW95UEBvSn3_LM&tbnid=-LqAwNuldwXV2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/milieuvriendelijker-en-soms-sneller/&ei=eJasUcOnM-rw0gWgMQ&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNG8yEozMjZDd97xsq64Hf6ypf3H5w&ust=1370351553442300


Dienstverplaatsingen:  
Openbaar Vervoer 

 

● Informeren en communiceren  

● Eenvoudige procedure terugbetaling railpass, 

rittenkaarten, bulkticketten 
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Dienstverplaatsingen: cambio, taxi 
 

● Voorzie mogelijkheid om carsharing of taxi te 

gebruiken om piekmomenten op te vangen 



Voorbeeld… het wagenpark van 
Leefmilieu Brussel 

VOOR verhuis naar T&T 

• 47 dienstwagens 

• dienstvoertuigen per afdeling 

• Meestal <20 tegelijk in gebruik  

• Gem. gebruiks% wagenpark = 45 % (zie ook via logboekjes) 

 

NA verhuis 

• 33 dienstwagens 

• 1 Centraal beheerde pool dienstvoertuigen (reservatieprogramma) 

• Gem. gebruiks% zal stijgen tot 60 % 

• Betere controle door beheerprogramma (privégebruik) 

• Wagenpark aanvullen met taxi’s en autodelen (Cambio/ZenCar) 
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Financiële impact? 

Belangrijke besparingen mogelijk: 

 

► Minder voertuigen aankopen 

► Minder kilometers  

    => minder brandstofkosten, minder onderhoudskosten 

► Minder parkeerplaatsen 
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Hulpmiddelen 

● EcoFleet tool: www.ecoscore.be/ecofleet 
 

● Infofiches: 

► Rekening houden met Ecoscore in uw car policy 

► Duurzaam vlootbeheer bij overheden 

► Dienstverplaatsingen 

 

● Organisatie vormingen, demonstratie EcoFleet 

 

19 

http://www.ecoscore.be/ecofleet


       Vragen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 Contact:  pdebvp@leefmilieu.irisnet.be 

                                                                       
pdebvp@environnement.irisnet.be  
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