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Bedrijfsvervoerplan (BVP) 

INFORMATIESESSIE 
Uw bedrijfsvervoerplan opstellen / 

actualiseren 
 

19/04/2017 
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Bedrijfsvervoerplan (BVP) 

Uw bedrijfsvervoerplan opstellen / actualiseren 

 

9.00 - 9.10  Inleiding Barbara Bautmans 

9.10 – 9.40  Procedure en verplichtingen Sarah Hollander 

9.40 - 10.20 Diagnose en Tools Sarah Hollander 

10.20 - 10.40  Vraag & antwoord 

10.40 - 11.00  Pauze 

11.00 - 11.45  Actieplan – de maatregelen Barbara Bautmans 

11.45 - 12.00  Vraag & antwoord  

12.00 - 14.00  Netwerk lunch 
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Bedrijfsvervoerplan (BVP) 

Actualisatie bedrijfsvervoerplan 2017 

 

Doel informatiesessie: 

- Wat moet u doen en tegen wanneer 

- Nieuwigheden t.o.v. 2014 

- Tools om u te helpen 
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Bedrijfsvervoerplan (BVP) 

VERPLICHTING BEDRIJFSVERVOERPLAN: 
CONTEXT 
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Bedrijfsvervoerplan: al 13 jaar verplicht 

voor grote bedrijven in Brussel 

Verplichte maatregelen 

 2014: Brussels overheden: vlootbeheer en 

elektrische voertuigen  

 

 2017: aanpassingen procedure en 

maatregelen 

 

 



Partnerschap Leefmilieu Brussel – 
Brussel Mobiliteit 
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BVP 
verplichting 

Vormingen 
& tools 

Campagnes 
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Meer dan 500 BVP’s,  
40% van de werkgelegenheid  
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Autogebruik daalde sterker in 
bedrijven mét een BVP 



www.leefmilieu.brussels/bvp 

● Globale tendensen 

● Benchmarking per 

sector 

Alle resultaten 
van de BVP’s 
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Bedrijfsvervoerplan (BVP) 

VERPLICHTING BEDRIJFSVERVOERPLAN: 
DE PROCEDURE 



Wettelijke basis 

● Ordonnantie “vervoerplannen” van 14/05/2009 

●  Besluit “bedrijfsvervoerplannen” van 7/04/2011 

 

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

● Besluit “bedrijfsvervoerplannen van xx/05/2017 

 

 

 



Brusselse verplichting BVP versus 
Federale diagnostiek woon-werk 
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Formulier BVP indienen 

BVP uitvoeren 
 Uw actieplan 

 Verplichte maatregelen 

BVP actualiseren 

Wanneer uw BVP opstellen en 

indienen? 

30/06/2017 

31/01/2018 

2017-2020 

30/06/2020 

BVP opstellen / actualiseren 
 Mobiliteitsdiagnostiek 

 Actieplan 



Transfert gegevens 
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Formulier BVP invullen en versturen 

• Referentie goedkeuring ondernemingsraad 

  

Formulier diagnostiek openen 

 

• Referentie goedkeuring ondernemingsraad toevoegen 

• Valideren en verzenden 

Federale diagnostiek : Wij sturen uw 

gegevens door! 

Stap 1 

Stap 2 

https://irisbox.irisnet.be/
https://irisbox.irisnet.be/


Meerdere vestigingen in Brussels Gewest / België?  
IRISbox enkel voor sites >100 werknemers in BHG 

https://irisbox.irisnet.be/
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 Hoe tellen?  

►  Privé = sociale verkiezingen 

►  Publiek = aantal statutairen en contractuelen op 30/06/2017 
(tenminste 1 jaar in dienst).  

 

 Een site? 

= meerdere gebouwen waarvan de hoofdingangen niet meer dan 500 
meter van elkaar verwijderd zijn (kortste weg te voet) 

 

 Meerdere gebouwen?  

►  Eén bedrijfsvervoerplan per site 

 

 

Bedrijven die op 30/06/17 >100 werknemers tewerkstellen op eenzelfde 

site in het Brussels Gewest 

Wie is betrokken? 

Gebruik de functie 

“dupliceren” in IRISbox 
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 Werknemers op werven? Bij klanten? Tele(satelliet)werkers?  

► In uw BVP enkel rekening houden met de werknemers die 
daadwerkelijk op de site tewerkgesteld zijn 

› die zich tenminste de helft van hun werkdagen naar de site begeven 

 

 Minder dan 100 werknemers daadwerkelijk op de site?  

► Afwijking op de verplichting aanvragen voor 15/09/2017 

► Formulier op www.leefmilieu.brussels/bvp/formulieren  
› Sturen naar pdebvp@leefmilieu.brussels 

 

Meer dan 100 “ingeschreven” op de site – minder dan 100 in 

werkelijkheid? 

Wie is betrokken?  

Afwijking geldt niet voor 

Federale diagnostiek 

woon-werkverkeer! 

http://www.leefmilieu.brussels/bvp/formulieren
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 U mag één vervoerplan indienen voor verschillende bedrijven   

► Bedrijven gelegen op eenzelfde site (max 500m) 

► Dit betekent: een gemeenschappelijke diagnose én actieplan 
› Bedrijven van eenzelfde groep 

Een gemeenschappelijk vervoerplan 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Sgv3ZMJYpkfYcM&tbnid=ZCj4jknjUmOGJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.provant.be/mobiliteit/bedrijfsadvies/pendelfonds/goedgekeurde_dossier/&ei=TJpjU93oA4Kk0QWY2YHoBQ&psig=AFQjCNEvMrTHAlPiZmczdVu8d5dU6rAsfQ&ust=1399122856683096
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Vervoerplan indienen voor de situatie op 30/06/2017 

(Geen aanvraag meer mogelijk voor uitstel van de termijnen) 

 

Bepaalde verplichte maatregelen enkel voor de nieuwe site  

► Informatie over vervoerplan 

► Bewustmakingsacties 

► Multimodaal toegangsplan 

► Fietsenstalling 

Verhuis tussen 30/06/2017 en 30/06/2018? 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WNmi8xE32MAy3M&tbnid=ZF7qXocfKCkgNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alicespringt.nl/verhuis-pakketten/&ei=IJtjU8SBOM6k0AWsroDYAQ&psig=AFQjCNFsovc9_fXf_RBxTJ1gGA_7jlm1nw&ust=1399122968462654
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LB kan:  

- Audit  uitvoeren  

- Bewijs uitvoering verplichte 

maatregelen vragen  
 

Opvolging van uw vervoerplan bij LB 

Formulier BVP indienen 

BVP uitvoeren 
 Uw actieplan 

 Verplichte 

maatregelen 

Check 1: volledig / onvolledig 

Max 3 maanden 
Formulier BVP aanvullen 

Max 30 dagen 
Check 2: volledig / onvolledig 

Max 30 dagen 

Transfert gegevens 

https://irisbox.irisnet.be/


Formulier indienen: planning 
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Voorbeeld planning: 

21 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 1 2 3 4 5

Informatie verzamelen

Mobiliteitsenquête

IRISbox testen

Gegevens analyseren

Actieplan opstellen

IRISBox invullen

Ondernemingsraad

IRISbox aanpassingen

Versturen

Planning BVP
december januarimei

1 2

1 2

juni juli augustus september oktober november

Werkversie formulier 

 Word document www.leefmilieu.brussels/bvp/formulieren 

http://www.leefmilieu.brussels/bvp/formulieren


Gegevens van de vorige edities  

Gegevens Federale diagnostiek: 

www.mobienquete.be 

 

Volledig dossier BVP opvragen: 

pdebvp@leefmilieu.brussels  

http://www.mobienquete.be/
mailto:pdebvp@leefmilieu.brussels


Voorbereiding: IRISbox testen 
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Nakijken of u toegang hebt tot het BVP formulier in IRISbox 

voor uw onderneming 

►www.irisbox.irisnet.be 

 

 

 

1 2 

3 

http://www.irisbox.irisnet.be/
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Nog niet gekend door voor uw onderneming? 

1. Vraag bij CSAM wie binnen uw organisatie gekend is als:  

 hoofdtoegangsbeheerder 

2. Vraag aan deze persoon:  

› zich aan te melden op IRISbox 

› u de rechten te geven: 

– als medewerker  

– om het formulier bedrijfsvervoerplan te kunnen invullen 

 

 

 

Voorbereiding: IRISbox testen 


