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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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Verplichte bedrijfsvervoerplannen
VERPLICHTING VOOR BEDRIJVEN > 100 WERKNEMERS
OP EENZELFDE SITE IN HET BRUSSELS GEWEST

Stap 1
diagnose &
actieplan

Formulier bedrijfsvervoerplan indienen
Sites >200 werknemers: 15/10/2014
Sites 100 tot 200 werknemers: 15/01/2015

Stap 2
uitvoeren

Uw actieplan + verplichte maatregelen uitvoeren

Stap 3
evalueren

Actualiseren om de 3 jaar
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voor een beter mobiliteitsmanagement
SLIM ORGANISEREN VAN DE VERPLAATSINGEN
MULTIMODAAL - INTERMODAAL

Multimodaliteit:
meest efficiënte
vervoermiddel
voor elke
verplaatsing
Oplossingen
op maat
Slimme
logistiek
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Extra verplichte maatregel
Besluit van 15/05/2014 wijzigt het besluit “bedrijfsvervoerplannen” : extra maatregel voor
de gewestelijke en lokale overheden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contactpersoon BVP
Informatie over uw BVP voor de werknemers
Bezoekers en werknemers sensibiliseren
Multimodaal toegangsplan
Aanmoedigen openbaar vervoer
Fietsenstalling
Bedrijfswagens & dienstwagens: Ecoscore
SMOG-Actieplan
Duurzaam vlootbeheer overheden: minder voertuigkilometers,
milieuvriendelijkere vloot en overstap naar elektrische wagens
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Wat moet u doen?
Termijn : 31/12/2015

Formulier vlootbeheer naar Leefmilieu Brussel – om de 3 jaar:
1. Gegevens gebruik wagens toevoegen aan samenstelling vloot
► is EV mogelijk?
# km/dag
# uren in de parking
soort gebruik (stad/snelweg, lading, passagiers)

2. Doelstellingen
verbetering gemiddelde Ecoscore
minder voertuigkm voor dienstverplaatsingen
minder wagens
vervanging door fietsen en/of EV

3. Maatregelen om de doelstellingen te bereiken
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Formulier ‘duurzaam vlootbeheer’
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>> Link
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Formulier ‘duurzaam vlootbeheer’ (1)

0. Formulier
vooraf
ingevuld vloot
2014
(sept 2015)

1. Gebruik ► is EV mogelijk?
# km/dag (<15km; <100km; >100km
# uren in parking (>6u; <6u / dag)
> 75% stad; >25% snelweg
lading (<30l; 30l-300l; >300l)
# passagiers (75%: max 1; max 4; >4)
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Gegevens bekomen?
• Logboekjes
• Via reservatietool of reservatieaanvraag (! gegevens toevoegen?)
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Formulier ‘duurzaam vlootbeheer’ (2)

2.0 Analyse
Potentieel
- Fiets
- EV

2.1 Doelstellingen
Gemiddelde Ecoscore
# wagens (reductie)
# fietsen
# elektrische voertuigen
# km/jaar

2.1 Bepalen
doelstellingen
(werkblad)
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Doelstellingen vastleggen?
Strategisch aankopen en declasseren!
Meest vervuilende voertuigen identificeren

Ecoscore < 50
Leeftijd > 10 jaar
Kilometerstand > 140.000 km
Kilometer per jaar < 5.000 km
Weinig gebruikt maar goede Ecoscore?
Reorganisatie pool
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Doelstellingen vloot(gebruik)
Wagen vervangen… of niet vervangen?
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Doelstellingen vloot(gebruik)
Wagen vervangen?
Elektrisch?

Hoge Ecoscore, CNG, hybride
Aangepast aan het gebruik (grootte, …)
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Formulier ‘duurzaam vlootbeheer’ (3)

3. Acties beschrijven en plannen
Verminderen verplaatsingen (téléconferentie, reorganisatie leveringen,…)
Wandelen, fietsen & OV voor dienstverplaatsingen
Maatregelen rationeel autogebruik (Carsharing,
taxis, Ecodriving,…)
Maatregelen vlootbeheer (EV, Ecoscore,…)
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Acties voor dienstverplaatsingen
●

●

●

Verplaatsingen vermijden
●

re-organisatie verplaatsingen intra-sites

●

ICT: satelietwerkplaatsen, teleconferenties,…

Alternatieven aanmoedigen
1.

Stappen

2.

Trappen

3.

Openbaar en collectief vervoer

4.

Personenwagen

Duurzaam vlootbeheer
●

Aankoop - afvoerbeleid

●

Ecodriving

●

Gebruik (airco, lading,…) & onderhoud (bandenspanning, roetfilter,…)
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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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Waarom wordt de fiets niet gebruikt?
Misschien wordt de fiets wél gebruikt? Gegevens? Wie wel, wie
niet?
●

Kunnen de dienstverplaatsingen met de fiets (lading, afstand)?

●

Is er een fietsenstalling?

●

Zijn er dienstfietsen? Villo-abonnementen?

●

Weet het personeel dat er dienstfietsen zijn?

●

Kunnen ze gemakkelijk gereserveerd worden?

●

Beantwoorden de fietsen aan de vraag (elektrisch, vouw,
cargo)? Worden ze onderhouden?

●

Durft het personeel de fiets op? Kennen ze goede routes?

●

Hebben ze een stimulans nodig?

●

Wordt dit gedrag aangemoedigd?
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Waarom wordt het openbaar
vervoer niet gebruikt?
Misschien wordt het openbaar vervoer wél gebruikt? Wanneer
wel, wanneer niet?
●

Kunnen de dienstverplaatsingen met het OV (lading, afstand)?

●

Heeft het personeel een abonnement?

●

Kan het ticket gemakkelijk worden terugbetaald?

●

Liggen de tickets klaar?

●

Weet het personeel hoe ze er het snelste geraken?

●

Wordt dit gedrag aangemoedigd?
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Hindernissen kennen om strategie
voor verandering te bepalen
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Gedragsverandering in gang zetten

Voorbeeld
geven

Informeren

Faciliteren
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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
●

Fleet tool: www.ecoscore.be/ecofleet

●

Website Leefmilieu Brussel
►

Infofiches:
› Rekening houden met Ecoscore in uw car policy
› Duurzaam vlootbeheer bij overheden
› Dienstverplaatsingen

●

Vormingen bedrijfsvervoerplannen, Salon van de
mobiliteit,…
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Vragen?

Contact: pdebvp@leefmilieu.irisnet.be
pdebvp@environnement.irisnet.be
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