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Bedrijfsvervoerplan (BVP) 

VERPLICHTING BEDRIJFSVERVOERPLAN: 
HET ACTIEPLAN 

(de maatregelen) 
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Mobiliteitsdiagnose: analyse verplaatsingen, bereikbaarheid, 

huidige maatregelen 

Opstellen actieplan 

Uitvoeren actieplan 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 Evalueren – actualiseren  

EEN ACTIEPLAN OP MAAT VAN 

UW BEDRIJF 
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VERPLICHTE MAATREGELEN 
1. Contactpersoon BVP 

 

2. Informatie en communicatie over het BVP   

 

3. Bewustmakingsacties  

 

4. Multimodaal toegangsplan 

 

 5. Aanmoedigen openbaar vervoer EN FIETS  

 

 6. Fietsenstalling 

 

 7. Ecoscore MINDER VERVUILENDE VOERTUIGEN 

 

 8. SMOG – actieplan Specifieke en operationele acties bij    

 noodsituaties  



4 

Aanstellen contactpersoon BVP (mobiliteitscoördinator)  

 

► Contactgegevens communiceren aan wn  

► Contactgegevens communiceren aan Leefmilieu Brussel via formulier 

 

 max. 3 maand na indienen formulier 

 

 

Bij veranderen contactpersoon:  

Gegevens communiceren intern & Leefmilieu Brussel binnen de 6 

maanden 

 

 

 

1. Contactpersoon  
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2. Informatie  en communicatie over uw BVP  

    

Wat moet je communiceren?  

 

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

acties,… 

  

► Nieuwe werknemers! 

 

 

 

max. 3 maand na indienen formulier 
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2. Informatie  en communicatie over uw BVP  

INTRANET 

 

                   INFOKRANTJE 

 

VALVAS    

    … 

        

  AFFICHES  
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3. Bewustmakingsacties 

< 2017  Informatie, communicatie en sensibilisatie van het BVP 

 

 

Informatie en communicatie       Bewustmakingsacties 

 

 

 

                Werknemers             Bezoekers 

 

Wat?  

 

► Jaarlijkse sensibiliseringsactie(s)  inzake modal split, rationalisering  

verplaatsingen, verminderen autosolisme ,… 

 

 

max. 3 maand na indienen formulier 
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3. Bewustmakingsacties 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=wegenwerken+wettunnel&source=images&cd=&cad=rja&docid=7wjNIO0I0LEekM&tbnid=Wi18waulZMPoiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.infrastructure.be/LeverancierDetail.aspx?lev%3D50240461%26iart%3DT12125N0160XSOM&ei=106vUa7CFoaz0QXWnYCgBw&psig=AFQjCNHZlyGm6z3NWwDlGAlVbw8wHEUXJQ&ust=1370529861454452
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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 ! 
 

 

 

4. Multimodaal toegangsplan 



CECI n’est pas een MULTIMODAAL TOEGANGSPLAN  
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< 2017 : aanmoedigen van het openbaar vervoer  

 

Ten laatste op 31/12/2018  maatregelen ter bevordering van OV en fiets  

 

Minimum 2 van de 6 maatregelen :  

1. Verstrekken van informatie 

2. Sensibiliseringsacties ter bevordering OV  

3. Gratis abonnementen OV  

4. Tussenkomst voor- en natransport  

5. Combinatie of vervanging bedrijfswagen met/door 

- Mobiliteitspakket (met min. abonnement fietsdeelsysteem EN jaarabonnement OV of fiets)  

- jaarabonnement fietsdeelsysteem EN  jaarabonnement OV 

6. Cofinanciëren OV 

5. Openbaar vervoer en fiets  
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> 10 bedrijfswagens      maatregel 5 VERPLICHT  

 

 

 

 

 

5. Openbaar vervoer en fiets  
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Berekening aantal = ongewijzigd   

►Aantal werknemers & bezoekers op de fiets + 20% 

►Niet minder dan: aantal parkeerplaatsen voor auto’s / 5 

► Afwijking mogelijk op minimum via audit – aanvraagformulier als 

bijlage toevoegen in BVP-formulier 

 

MAAR karakteristieken werden opgelegd !!!  

 

►Overdekt voor werknemers 

►Makkelijk te vinden, goed verlicht 

►Makkelijke en veilige toegang 

►Het kader van de fiets kunnen vastmaken aan verankerde steun   

 

WIELKLEMMEN VERBODEN 

 

 

6. Fietsenstalling 
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6. Fietsenstalling 

Ten laatste op 

31/12/2018 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjouujhy4_TAhWFOhQKHR4GDcEQjRwIBw&url=http://www.hl-algemenewerken.be/portfolio/fietsenstalling/&bvm=bv.151426398,d.ZGg&psig=AFQjCNHXyeQeOm1gHxODqs4eKxKURIcUKg&ust=1491559896478696
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Voor bedrijven: 

 

►# dienstwagens > 5  

►Doelstellingen bepalen om ecoscore te verbeteren  

►Opname elektrische voertuigen 

►Andere doelstelling om milieu impact te verminderen 

  

► # bedrijfswagens > 5  

Procedure waarbij ecoscore keuze criteria wordt (zowel aankoop als 

leasing) 

►Wanneer keuze wagen door wn zelf  moet wn info over 

ecoscore krijgen  
 

                                                   Ten laatste op 31/12/2018 
 

7. Minder vervuilende voertuigen 
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Enkel voor gewestelijke en lokale overheden van BHG: 

 

► Analyse samenstelling en gebruik wagenpark 

 

►Doelstelling voor verbetering gem. ecoscore 

 

►Sinds 1/1/2015  verplicht bij aankoop of leasing gedeeltelijk over 

te schakelen naar elektrisch en per 3 jaar min.  25% van nieuwe 

wagens elektrisch zijn EN vanaf 1/1/2018 ook van toepassing op 

MPV (multiple purpose vehicle)  25% bij aankoop voor 

gewestelijke instellingen en 15% voor gemeenten.  

 

►Mogelijkheid tot aanvraag afwijkingen  
  

    

 

7. Minder vervuilende voertuigen 
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8. Specifieke en operationele acties bij 

noodsituaties  

Piekperiode van luchtvervuiling (pollutiepiek): 

 

► Maatregelen om uitstoot (verkeer) te beperken  

 

 

Andere noodsituaties: 

 

►Zoals moeilijke weersomstandigheden,… gebeurtenissen die 

bereikbaarheid van instelling beperkt 

 

Maatregelen treffen die impact op bedrijfsactiviteit beperken  door 

aanmoedigen modal shift, carpoolen of telewerken 

Ten laatste op 31/12/2018 
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Verhuis tussen 30/06/2017 en 

30/06/2018 
GEEN mogelijkheid meer tot aanvraag van uitstel  
 

Verplichte maatregelen enkel voor nieuwe site: 

 

►Informatie over bedrijfsvervoerplan 

►Bewustmakingsacties  

►Multimodaal toegangsplan (uiterlijk maand voor verhuis) 

►Fietsenstalling 

 

 

Andere verplichte maatregelen opstellen voor site waar men 

momenteel gehuisvest is.  
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Internet: www.leefmilieubrussel.be/bvp 

►E-news 

►Info procedure en verplichtingen 

 

Workshops formulier IRISbox – mobiliteitsenquête tool: 

►Zie www.leefmilieubrussel.be > professionelen > vormingen > 

mobiliteit 
 

Contact 

►Email: pdebvp@leefmilieu.brussels 

►Barbara BAUTMANS 02/775 78 86 bbautmans@leefmilieu.brussels  

►Sarah HOLLANDER 02/775 79 52 shollander@leefmilieu.brussels  

MEER INFO 

http://www.leefmilieubrussel.be/bvp
http://www.leefmilieubrussel.be/
mailto:pdebvp@leefmilieu.brussels
mailto:bbautmans@leefmilieu.brussels
mailto:shollander@leefmilieu.brussels

