
 

PAGINA 1 VAN 9 

HANDLEIDING BIJ HET INVULLEN VAN HET FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER  

 

 

 
 

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER  

Handleiding bij het invullen van het formulier 

1. CONTEXT 

Het Besluit “Voorbeeldgedrag”
1
 van 15/05/2014 heeft een extra verplichte maatregel 

toegevoegd  in het bedrijfsvervoerplan die enkel van toepassing is op de Brusselse gewestelijke 
en lokale overheidsinstellingen die meer dan 100 werknemers tewerkstellen op eenzelfde site. 
Het gaat om het opstellen van een specifiek actieplan m.b.t. een duurzaam vlootbeheer en de 
dienstverplaatsingen. Dit plan moest voor de eerste keer ingediend worden op 31 december 
2015.  
Het Besluit van de Brusselse Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen van 1 juni 2017

2
 

(Art. 5, §1, G, 2°) dat het Besluit “Voorbeeldgedrag” aanvult, heeft toegevoegd dat deze 
maatregel van het actieplan vlootbeheer vanaf 2018 niet alleen van toepassing is op 
personenwagens, maar eveneens op de MPVs. 
 
Het nieuwe actieplan moet ingediend worden vóór 31 januari 2018 en vervolgens om de 3 jaar 
geactualiseerd worden. 
 
Dit actieplan moet volgende informatie bevatten (Art. 12 van het Besluit van 15/05/2014): 
 
1° Een analyse van de samenstelling en het gebruik van het wagenpark (personenwagens en 
MPVs

3
); 

2° Het vastleggen van doelstellingen inzake: 
o de verbetering van de milieuprestaties van de wagenvloot, uitgedrukt aan de hand van 

de gemiddelde Ecoscore; 
o de reductie van het aantal voertuigen; 
o de opname van (elektrische) fietsen en/of elektrische voertuigen in de vloot; 
o de reductie van het aantal afgelegde voertuigkilometers voor dienstverplaatsingen; 

3° De maatregelen die genomen zullen worden om deze doelstellingen te bereiken en hun 
planning. 
 
Dit document is een handleiding voor het invullen van het formulier.  
 

2. STRUCTUUR VAN HET FORMULIER 

Het formulier is een Excel-bestand dat tweetalig Nederlands-Frans is opgesteld, waarbij op het 
beginblad de taal moet gekozen worden, zodat u nadien verder kan gaan in de bladen van de 
gekozen taal. 
 
Het formulier bestaat uit 6 bladen, onderverdeeld als volgt: 
 

 Beginblad “Intro” met contactgegevens en algemene informatie 
 Blad “Wagenpark” 
 Blad “Analyse wagenpark” 
 Blad “Doelstellingen” 
 Blad “Maatregelen” 
 Werkblad 

 

                                                      
1
 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer en ter wijziging 

van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende de bedrijfsvervoerplannen (15/05/2014)   
2
 Besluit van de Brusselse Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen van 1 juni 2017  

3 MPV of ‘Multi-Purpose Vehicle’: motorvoertuig voor meerdere doeleinden, behorend tot categorie M1 en met type koetswerk AF, 
ontworpen en gebouwd voor het vervoer van personen en hun bagage of goederen, in één enkele ruimte, zoals gedefinieerd in artikel 1, 
§1, 1°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto’s, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.  Dit is bvb. een Renault Kangoo, Citroën Berlingo of 
Peugeot Partner. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?=&sql=%28text+contains+%28%27%27%29%29&rech=1&language=fr&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=loi&F=&cn=2009052806&caller=image_a1&fromtab=loi&la=F&pdf_page=144&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/07/22_1.pdf
http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/arrete_rbc_relatif_aux_pde_du_01_06_2017.pdf
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Indien u in 2017 het jaarlijks rapport met de samenstelling van uw wagenpark naar Leefmilieu 
Brussel heeft doorgestuurd, werden een aantal gegevens in het formulier reeds vooraf ingevuld. 
Het gaat hierbij om de contactgegevens van uw instelling (naam, adres, contactpersoon, e-mail, 
telefoon en datum) en de samenstelling van uw wagenpark – maar hierbij worden uitsluitend de 
personenwagens en MPVs uit uw vloot weergegeven. Het actieplan dat werd ingediend op 
31/12/2015 bevatte enkel informatie met betrekking tot de personenwagens van uw vloot. 
Omwille van de aangepaste wetgeving, worden vanaf nu ook de MPVs hierin opgenomen en 
wordt er gevraagd om ook voor deze voertuigcategorie doelstellingen vast te leggen. 
 

3. BLAD “INTRO” 

Indien de contactgegevens correct zijn, moet op het beginblad enkel nog de datum waarop het 
formulier ingediend werd, door u aangepast worden. Het is steeds mogelijk om de 
contactgegevens te wijzigen. Indien bepaalde velden van de contactgegevens blanco zijn, vult u 
deze aan. 
 

 
 
 
Vervolgens kiest u uw taal, om verder te gaan naar het volgende blad. 
 

4. BLAD “WAGENPARK” 

Indien u in 2017 het “jaarlijks rapport met de samenstelling van uw wagenpark” heeft ingediend, 
werden alle personenwagens (PW) en MPVs uit uw vloot reeds vooraf ingevuld op dit blad. Het 
betreft hierbij dus uitsluitend een inventaris van de personenwagens en MPVs (op 31/12/2016) 
en geen andere voertuigcategorieën.  
De bedoeling van dit tabblad is om het gebruik van de personenwagens en MPVs in uw vloot na 
te gaan, zodat u op basis van objectieve criteria kan evalueren of deze voertuigen in 
aanmerking komen voor een vervanging door een (elektrische) fiets of een elektrisch voertuig. 
De resultaten van deze analyse zijn bedoeld als een ondersteuning voor het vastleggen van de 
doelstellingen (zie ‘Blad Doelstellingen’).  
 

Verander de 
datum 

Klik op de 
gewenste taal 
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Indien sinds de indiening van uw laatste “jaarlijks rapport”, nog nieuwe personenwagens of 
MPVs in gebruik werden genomen, mogen deze aangevuld worden onderaan de reeds 
aanwezige lijst met voertuigen. 
 
Indien u geen jaarlijks rapport had ingediend, gelieve hier dan alle gevraagde gegevens in te 
vullen voor elke personenwagen en MPV uit uw vloot. Deze gegevens zal u sowieso ook 
moeten invullen voor het jaarlijks rapport van 2017 (via het webformulier). 
 
De kleuren die weergegeven worden in de kolom met Ecoscores komen overeen met de 
kleurcode zoals gehanteerd op de Ecoscore website, waarbij groen de beste scores weergeeft 
en rood de slechtste (met geel en oranje als intermediairen). 
 
De bedoeling van dit blad is om voor elke wagen en MPV uit uw vloot ook het type gebruik 
ervan in te vullen. Dit moet u doen door naar rechts in het blad te scrollen, zodat u de 
kolommen P tot en met S kan invullen. Voor het invullen moet u gebruik maken van de keuzes 
in de drop-down menu’s die verschijnen bij elke cel. Hierbij mag u dus niet de cellen vrij 
invullen, aangezien dit bepaalde berekeningen nadien onmogelijk maakt. 
 
 

 
 
Deze kolommen bevatten volgende informatie: 
 

 kolom P: Gemiddeld aantal kilometer per dag 
Hierbij heeft u de keuze tussen < 15 km/dag; < 100 km/dag of > 100 km/dag. 

Kolommen P tot S 
invullen 

Naar rechts scrollen om 
kolommen P tot S te zien 

Klik hier om naar het 
volgende blad te 

gaan 

Inventaris van de 
personenwagens en 

MPVs  
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Indien dagelijks minder dan 15 km met het voertuig wordt afgelegd, zouden deze 
verplaatsingen in theorie ook door een (elektrische)(cargo)fiets kunnen uitgevoerd worden. 
Blijven ze gemiddeld onder de 100 km, dan valt dit binnen het gemiddelde rijbereik van een 
elektrisch voertuig. 
 

 kolom Q: Stad of snelweg 
Indien het voertuig hoofdzakelijk (> 75% van zijn gebruik) verplaatsingen uitvoert in 
stadsverkeer, komt het (theoretisch) in aanmerking voor vervanging door een elektrisch 
voertuig. Indien het voertuig ook een belangrijk deel van zijn tijd (> 25%) op de snelweg rijdt, 
kan een elektrisch voertuig minder geschikt zijn. 
 

 kolom R: Lading 
Indien het voertuig in het algemeen weinig lading vervoert (< 30 l), is het (theoretisch) mogelijk 
dit te doen met een fiets (30 l is gem. volume van een fietstas) of een elektrisch voertuig. Bij 
een gemiddelde lading (tussen 30 en 300 l), past dit in het algemeen ook in de koffer van een 
stadswagen. Bij grotere volumes (> 300 l) is echter al een groter voertuig nodig, zoals een MPV. 
 

 kolom S: Aantal passagiers (excl. chauffeur) 
Indien het grootste deel van de tijd (> 75 %) niet meer dan 1 passagier meerijdt, is het mogelijk 
om gebruik te maken van een fiets of een (klein) elektrisch voertuig. In een elektrische 
stadswagen kunnen echter tot max. 4 passagiers meerijden, bij meer passagiers moet eerder 
gekeken worden naar een ander type voertuig, waarvoor een elektrische variant moeilijker te 
vinden is. 
 
U zult merken dat afhankelijk van de gemaakte keuzes, de cellen geel of groen worden. Geel 
geeft aan dat deze eigenschap een vervanging door een fiets (in theorie) toelaat; groen geeft 
aan dat vervanging door een elektrisch voertuig zou mogelijk zijn. 
 
Indien u klaar bent met het aanvullen van uw wagenpark met hun gebruiksgegevens, kan u op 
de knop « Volgende » klikken, bovenaan het blad, om automatisch over te gaan naar het blad 
« Analyse wagenpark ». 
 

5. BLAD “ANALYSE WAGENPARK”  

Op dit blad moet u niets invullen. Het doel van dit blad is om u te informeren over de 
samenstelling (verdeling brandstoftypes) van uw vloot van personenwagens en MPVs en de 
milieuprestaties (gemiddelde Ecoscore, afgelegde kilometers en leeftijd) hiervan. Daarnaast 
wordt eveneens een indicatie gegeven van het theoretisch potentieel van uw wagenpark naar 
vervanging door (elektrische) (cargo-)fietsen of elektrische voertuigen. Deze informatie wordt 
berekend op basis van het blad “Wagenpark” en het gebruik dat u hiervoor heeft ingevuld. 
 
Deze informatie kan u gebruiken om doelstellingen te formuleren op het volgende blad. 
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Om verder te gaan naar het blad “Doelstellingen”, klikt u op de knop “Volgende”. 
 

6. BLAD “DOELSTELLINGEN”  

Op dit blad moet u de doelstellingen invullen voor de periode 2018 tot 2020, voor volgende 
rubrieken: 
 

1. De verbetering van de milieuprestaties van uw wagenpark (personenwagens), 
uitgedrukt aan de hand van de gemiddelde Ecoscore; 

2. De verbetering van de milieuprestaties van uw wagenpark (MPVs), uitgedrukt aan de 
hand van de gemiddelde Ecoscore; 

3. De reductie van het aantal personenwagens in uw vloot; 
4. De reductie van het aantal MPVs in uw vloot; 
5. De opname van (elektrische) fietsen in uw vloot; 
6. De opname van elektrische bromfietsen in uw vloot;  
7. De opname van batterij elektrische voertuigen (PW en MPV) in uw vloot; 
8. De reductie van de afgelegde kilometers met gemotoriseerde voertuigen voor 

dienstverplaatsingen. 
 
Voor elk van deze rubrieken wordt bovendien in het formulier een tip meegegeven of 
aanvullende informatie gevraagd (m.b. voor de reductie van het aantal 
personenwagens/MPVs). 
 
Op basis van de gegevens van uw wagenpark, werden op dit blad ook reeds een aantal 
gegevens vooraf ingevuld, meer bepaald de huidige gemiddelde Ecoscore van uw 
personenwagens (PW) en MPVs, het huidig aantal PW en MPVs, het huidig aantal batterij 
elektrische voertuigen (BEV) en het huidig gem. aantal afgelegde kilometers van de 
personenwagens en MPVs. 
 
U bent hierbij vrij om te kiezen of u voor alle bovenvermelde rubrieken doelstellingen wilt 
definiëren of slechts voor een aantal hiervan. De pertinentie van de gekozen doelstellingen 

Klik hier om naar het 
volgende blad te gaan 
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wordt echter wel door Leefmilieu Brussel geëvalueerd. Het is zeker niet de bedoeling om 
doestellingen te formuleren die maar even goed of zelfs slechter zijn dan momenteel reeds het 
geval is.  
 
Enkel de vakken waarop kan geklikt worden, moeten op dit blad ingevuld worden. De vooraf 
ingevulde vakken kunnen niet gewijzigd worden. 
 

 
 

 
 

 

In te vullen velden 

Link naar het Werkblad   
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Bij de eerste rubrieken “Verbetering van de gem. Ecoscore” vindt u een link “Ga naar het 
Werkblad”. Indien u hierop klikt, komt u terecht op een afzonderlijk Werkblad, dat u kan helpen 
bij het opstellen van een Ecoscore doelstelling (zie verder in hoofdstuk 8). 
 
Klik op “Volgende” om over te gaan naar het laatste blad, “Maatregelen”. 
 

7. BLAD “MAATREGELEN” 

Dit is het laatste blad dat u moet invullen. Aansluitend bij de verschillende rubrieken van de 
Doelstellingen, moet u hier de maatregelen beschrijven die reeds bestaan en die gepland zijn 
voor de periode 2018-2020 om de aangegeven doelstellingen te bereiken, alsook hun planning. 
 
In dit blad worden een aantal categorieën van maatregelen weergegeven, waarbij telkens een 
aantal voorbeelden van meer concrete maatregelen worden aangehaald. Het is ook steeds 
mogelijk om zelf een maatregel toe te voegen, naast het vak “Andere maatregelen…”.  
 
De weergegeven categorieën zijn de volgende: 

a. Aanmoedigen om te wandelen voor dienstverplaatsingen; 
b. Aanmoedigen om de fiets te gebruiken voor dienstverplaatsingen; 
c. Aanmoedigen om het openbaar vervoer (OV) te gebruiken voor dienstverplaatsingen; 
d. Opname van elektrische bromfietsen in de vloot; 
e. Opname van Batterij Elektrische Voertuigen in de vloot; 
f. Verbetering milieuprestaties van de vloot; 
g. Rationeel gebruik van de (dienst)wagens stimuleren; 
h. Algemene maatregelen. 

 
Het staat u vrij te kiezen welke maatregelen u wilt toepassen om uw vlootbeheer te verbeteren. 
Voor de maatregelen die voor uw instelling van toepassing zijn, vult u gewoon naast de titel van 
de maatregel een beknopte beschrijving in van deze maatregel, alsook de planning ervan 
(datum).  
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8. WERKBLAD 

Dit is een werkblad, waarvan de informatie niet door Leefmilieu Brussel gebruikt wordt, maar 
dat enkel bedoeld is voor uw eigen gebruik. Dit blad bevat de inventaris van uw 
personenwagens en MPVs, zoals ook vooraf ingevuld in het blad “Wagenpark”. U kan dit blad 
gebruiken om een aantal ingrepen in uw wagenpark te “testen”, zoals het vervangen van een 
bepaald voertuig door een BEV of door een met een betere Ecoscore (vb. benzine i.p.v. diesel), 
alsook het toevoegen of verwijderen van voertuigen uit uw vloot. Het vak “Gem. Ecoscore 
wagenpark” bovenaan de pagina zal immers meteen wijzigen afhankelijk van de ingrepen die u 
heeft uitgevoerd. Dit kan helpen om een Ecoscore doelstelling te formuleren op het blad 
“Doelstellingen”. 
 

 

Klik hier om terug naar 
het blad “Doelstellingen” 

te gaan 
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Via de knop “Terug naar Doelstellingen” keert u vervolgens terug naar het blad 
“Doelstellingen”, waar u kan verder gaan met het invullen ervan. 
 

9. INDIENEN VAN HET FORMULIER 

Wanneer u alle gegevens op de verschillende bladen van het formulier heeft ingevuld, moet u 
deze bewaren als een Excel bestand en deze ten laatste tegen 31 januari 2018 naar 
Leefmilieu Brussel versturen per e-mail: pdebvp@leefmilieu.brussels.  
 
De doelstellingen en maatregelen worden vervolgens geëvalueerd door Leefmilieu Brussel, die 
de controle op de uitvoering van het actieplan ook kan uitvoeren in het kader van een audit 
(zoals beschreven in Art. 7 van het besluit betreffende de bedrijfsvervoerplannen van 
07/04/2011). 
 
Indien u bijkomende vragen heeft met betrekking tot het invullen van dit formulier, mag u deze 
steeds stellen bij voorkeur via e-mail aan pdebvp@leefmilieu.brussels, of aan Nele Sergeant 
(02/5634369). 

mailto:pdebvp@leefmilieu.brussels
mailto:pdebvp@leefmilieu.brussels

