
Fietsbeleid 
Waar zijn mijn fietsers?  

Barbara BAUTMANS & Sarah HOLLANDER 

Team bedrijfsvervoerplannen 

Afdeling Vergunningen en Partnerschappen 



Programma 
● 9.00 - 11.00 Een fietsbeleid opstarten in uw bedrijf  

» Leefmilieu Brussel  

● 11.00 -11.15 Koffiepauze 

● 11.15 - 11.45 Bezoek fietsinfrastructuur Leefmilieu Brussel  

● 11.45 -12.30  Het fietsbeleid in het Brussels Gewest  

» Brussel Mobiliteit 

● 12.30-13.00 Lunch 

● 13.00 – 16.00  Fietstocht: in de praktijk 

» Pannenhuis : een nieuw S station en fietsinfrastructuur Belgica 

» Via de GFR naar het kanaal – langs kanaal: een FietsGEN route 

» Présentation Villo - station (+/- 13h45) 

» Bezoek Fietspunt Centraal - Point Velo Gare centrale  (+/- 14h15) 

» Hotel Plaza : participation à The Bike Project (+/- 14h45) 

» Onderweg: dienstfietsen Vlaamse overheid – fietsenstalling GOB  

» Bezoek Pvélo de Engie + borne recharge électrique (+/- 15h20) 

» Retour Leefmilieu Brussel (drankje) 
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Fietsbeleid in uw bedrijf 

● Wetgeving  

 

● Een fietsbeleid opstarten in verschillende stappen:  

1. Doelstellingen & fietspotentieel 

2. Maatregelen nemen 

3. Monitoren - aanpassen 

 

● Het voorbeeld van Leefmilieu Brussel 

 

 



Win 

Maatschappij 

BEDRIJF 

Welzijn 

Kosten 

Groen imago 

Betere bereikbaarheid: 

HR (aanwervingen) 

Waarom een fietsbeleid? 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vswWm0QIEnr_JM&tbnid=cWDd3W05_-M_ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.provant.be%2Fnieuwsbrieven%2Fuitgaves%2Fvrije_tijd%2Fsport%2Fnieuwsbrief_10jg9.jsp&ei=fm5eU-7IK86wPIbrgfAP&psig=AFQjCNFwR-Ma531GVvu5HogVvYykJwu-ww&ust=1398783864791495
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ptmMekvPe70b0M&tbnid=ykZUpfSrjTDmeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.duurzamestad.be%2Fthemas%2Fmobiliteit&ei=tFtjU_K8CqnM0AXhzYHQBg&bvm=bv.65788261,d.d2k&psig=AFQjCNGCvWzFu-xuwa3Usd6lDos4OcfrhA&ust=1399106844353655
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Wetgeving: verplichten ivm fietsen? 

● Bedrijfsvervoerplan (doelstellingen, maatregelen) 

● Milieu- en bouwvergunningen (voorwaarden 

fietsenstallingen) 

 

 

Fiscaliteit (fietspremie): niet verplicht 
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Bedrijfsvervoerplan: gebruik en 
doelstellingen 

Monitoren: 

om de 3 jaar 



7 

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 Brusselse overheden 

Bedrijfsvervoerplan:  

verplichte maatregelen 
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Fietsgebruik en fietspotentieel  

● Woon – werkverkeer:  

► Fiets als hoofdvervoermiddel: analyse woonplaatsen 
› 7km (= half uur fietsen) 

› 15km met elektrische fiets 

► Natransport (station – werk): analyse bereikbaarheid 
› Plooifiets 

› Bewaakte / veilige fietsenstalling (fietspunt) 

› Villo / Blue Bike 

► Voortransport (woonplaats – station) 
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Fietsgebruik en fietspotentieel  

● Dienstverplaatsingen: analyse verplaatsingen 

► Hoofdvervoermiddel:  

› Klassieke, elektrische, cargo dienstfietsen 

►  Combinatie OV 
› Plooi- dienstfietsen 

› Villo / Blue Bike 

 

● Bezoekers: analyse verplaatsingen 
› Functie (handel,…), profiel bezoekers 

Multimodaal… 

Optimodaal ! 

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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Mobiliteitsenquête 
www.mobiliteitsenquete.irisnet.be 
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Oefening 
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De 3 i’s: 

Fietsenstalling 

Kleedkamers en douches 

Fietspaden / -markering 

 

Informatie 

Informeren  

Communiceren  

Sensibiliseren  

Aanmoedigen  

Vormen 

Incentives 

Fietspremie 

Dienstfietsen 

   

Fietsbeleid opstarten: maatregelen 

Infrastructuur 



Sce: TRAJECT « Formation Mobility management » 

Het juiste pakket maatregelen in 

functie van het fietsgebruik 



14 Termijn : 31/12/2015  

Voor wie? 

► Werknemers & bezoekers 

Hoeveel? 

►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 

Karakteristieken? 

►Overdekt voor werknemers 

►Makkelijk te vinden, goed verlicht 

►Makkelijke en veilige toegang 

►Fiets kunnen vastmaken aan verankerde steun 

 

 

 

 

Fietsenstalling: verplichting 

bedrijfsvervoerplan 
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Fietsenstalling: vergunningen 

● Nieuwbouw kantoren (stedenbouw)  

► minimum 1 par 200 m² kantooroppervlakte 

● Bestaande kantoren: milieuvergunning 

► Aantal 

› Niet minder dan 1 per 5 plaatsen voor wagens 

► Type 

› Kader én voorwiel bevestigen (Geen wielklemmen) 

› Op de vloer en horizontaal (Geen dubbeldek (behalve >100 fietsen) of haken) 

› Minimum 2m manœuvreerruimte 

► Waar 

› Gelijkvloers of -1 

› Gemakkelijk bereikbaar (dicht bij ingangen / lift & veilig) 
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Waar?  
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Zichtbaar maken 
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Type? Top 
Omgekeerde U’s 

Gemakkelijk in gebruik en onderhoud.  ±110€ /stuk 
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Goed 

Wielklemmen met bevestiging mogelijk voor kader 
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Enkel voor grote stallingen 

Vraagt onderhoud, inspanning  en niet geschikt voor alle fietsen 

Dubbeldek fietsenstalling (>100 fietsen en bepaalde voorwaarden) 



21 

Niet goed 

Fietsdiefstal & plooien voorwiel 

Wielklemmen 
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Niet goed 

Zwaar en meestal niet mogelijk om fiets te bevestigen 

Haken aan de muur 
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Inrichting fietsenstalling 

● Voldoende manoeuvreerruimte 

 

 



VOOR NA 

Het tikkeltje meer… 
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Voordelig fiscaal kader:  
Investeringen in fietsinfrastructuur (fietsenstalling, vestiaires, douches, aankoop dienstfietsen,…) zijn 

voor 120% aftrekbaar 

 
Article 26 de la Loi de relance économique du 27/03/09, publiée au Moniteur belge le 07/04/09. 

 
Steun van het Brussels Gewest 
Afhankelijk van de activiteitensector kunnen bepaalde ondernemingen steun ontvangen van het 

Brussels Gewest voor investeringen in fietsinfrastructuur :  

http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be  (minimaal bedrag: 5000 euros) 

 
Andere  
Sommige mediabedrijven plaatsen gratis fietsenstallingen met reclame van hun klanten.  

Financiële steun 
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De 3 i’s: 
Fietsenstalling 

Kleedkamers en douches 

Dienstfietsen 

-Aménagements Cyclables 

Informatie 

Informeren  

Communiceren  

Sensibiliseren  

Aanmoedigen  

Vormen 

Incentives 

Fietspremie 

Pool fietsen 

   

Sce: TRAJECT « Formation Mobility management 

Fietsbeleid opstarten 

Infrastructuur 
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Incentives: vergoedingen 

Sce: TRAJECT « Formation Mobility management 

Fietsbeleid opstarten 
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Incentives: poolfietsen 

Fietsbeleid opstarten 

Bedrijfsfietsen zijn succes als : 

 

- ze goed uitgerust zijn (met een hangslot, bagagedrager) 

- uw fietsenpark divers is (vouw, elektrisch, stads, cargo,..) 

- regelmatig onderhouden worden  

- makkelijk te reserveren 

- diefstalverzekering afsluiten 

- gebruiksverplichting opleggen 
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Incentives: poolfietsen 

Fietsbeleid opstarten 

Kopen Of leasen?  Maak kostenvergelijking (onderhoud, verzekering,…)  

 

Waar kan je terecht? 

 

- Pro Velo: hier kan je fietsen huren (klassiek, elektrisch, plooi) met op lange termijn de 

mogelijkheid om de fiets over te kopen wanneer het contract verloopt. Het onderhoud 

van de fietsen zit in de prijs inbegrepen.  

 

- Cyclo: biedt ook de mogelijkheid aan om op lange termijn fietsen te huren  

 

- C_TEC: stelt ook verschillend modellen huurfietsen ter beschikking op lange termijn 

met het onderhoud inbegrepen.  
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De 3 i’s: 
Fietsenstalling 

Kleedkamers en douches 

Dienstfietsen 

Fietspaden / -markering 

Informatie 

Informeren  

Communiceren  

Sensibiliseren  

Aanmoedigen  

Vormen 

Incentives 

Fietspremie 

Pool fietsen 

   

Sce: TRAJECT « Formation Mobility management 

Fietsbeleid opstarten 

Infrastructuur 
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Informatie: overtuigen gebruik duurzame modi (werknemers en bezoekers)  

Fietsbeleid opstarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke info? 

De fiets maatregelen van het BVP (uitlenen dienstfietsen, parkeerreglement,…) 

Terugbetaling van vervoerskosten  fietspremie 

Projecten (Structurele aanpassingen / nieuwe fietsenstalling/…) 

Omleidingen bij werken 

Routes + nodige tijd 

Verkeersregels                      Tools? 

      Gewestelijke fietskaart 

Multimodaal toegangsplan 

www.mobielbrussel.be 

Nieuwsbrief 

Intranet 

Maandblad 

http://www.mobielbrussel.be/
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Sensibiliseren: 

Fietsbeleid opstarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biketowork.be/
http://www.bikeexperience.be/


34 

 

  

1.Laat de auto staan (week van de mobiliteit, naar het werk zonder 

zuto, Bike Experience,  Vorming rijden in de stad, campagnes, wedstrijden,…)  

 

2.Bekrachtiging (Bike to work, Fietsen graveren, fietskaart uitdelen, 

vorming ‘fiets onderhouden’, reparatiepaal…)  

 

3.Samen is leuker (ontbijt, fietstocht,…) 

 

4.Bezoekers (onthaalgids, toegangsplan,…)  

 

Sensibiliseren: met welk doel?  

Fietsbeleid opstarten 
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Verhuis november 2014  grote verandering  

Het voorbeeld van Leefmilieu Brussel 
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Context 
● Verhuis = opportuniteit voor gedragsverandering:  

► nieuwe werken, documentenbeheer,… mobiliteit 

● Voorbeeldrol nieuw gebouw Leefmilieu Brussel:  

► energie, Ecocentrum,… duurzame mobiliteit 

● 77 parkeerplaatsen (waarvan 30 dienstvoertuigen):  

► heel weinig (voor 16.000 m² - 620 werknemers) 
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T&T Bereikbaarheid 

● « Centraal » 

● Metrolijnen 

● Noordstation 

● Fietspunt Noord 
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Woon-werk : Gulledelle 
 

● 60% Brusselaars 

● 33% auto  

● 18% met fiets 
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T&T: Perspectieven 
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● 650 werknemers >> 500 dagelijks op site (zieken + thuiswerk) 

● 11% auto + 4% carpool  53 auto’s 

 

●  INZETTEN op fiets/trein en/of combi trein/fiets 

T&T: Perspectieven 



BIKE PROJECT 

Elke werknemer kan een bedrijfsfiets aanvragen   

 

4 soorten: 

● Ploofiets: combi met OV of voor zij die weinig plaats hebben thuis 

om fiets veilig te stallen  (71) 

● Elektrische fiets: voor WN die min 10km (enkel) afleggen of moeilijk 

parcour . (of gemotiveerde aanvraag: leeftijd, medische redenen,…) 

(22) 

● Stadsfiets, geen bijzonderheden (10) 

● 2de hands fiets: pendelen tussen Noordstationt en T&T (verplicht) 

(23) 
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Referenties 

● Info-fiches Leefmilieu Brussel:  

► www.leefmilieu.brussels/bvp/maatregelen 

● Brussel Mobiliteit 

► http://www.brusselmobiliteit.be/fiets/ 

► Vademecum fietsparkeren 

● Pro Velo: aanbod bedrijven 

► http://www.provelo.be/nl/enterprise  

 

 

 

Contact  

Barbara BAUTMANS 02 775 78 86 

Sarah HOLLANDER 02/775 79 52  

Email: pdebvp@leefmilieu.irisnet.be 

 

 

http://www.leefmilieu.brussels/bvp/maatregelen
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/VM 7 -fietsvoorzieningen-web_.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/VM 7 -fietsvoorzieningen-web_.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/VM 7 -fietsvoorzieningen-web_.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/VM 7 -fietsvoorzieningen-web_.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/VM 7 -fietsvoorzieningen-web_.pdf
http://www.provelo.be/nl/enterprise
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/VM 7-stationnement-velo-web.pdf
mailto:pdebvp@leefmilieu.irisnet.be

