
  
  

  

ENKEL PRINTEN INDIEN STRIKT NOODZAKELIJK   
  

  

VRIJSTELLINGSKAART PROFESSIONELEN 
 

 

  
Equivalent Bedrijfsvervoerplannen (BVP) (Bedrijven met minder dan 100 werknemers)  

  

1. Algemene gegevens  

U bent een: ☐ Vzw  ☐ Onderneming ☐ Vrij beroep ☐ School  

Naam: .......................................................................................................................................  

Ondernemingsnummer: ............................................................................................................   

Soort activiteit - Beschrijving: ....................................................................................................  

Adres maatschappelijke zetel: ..................................................................................................................................  

Adres(sen) bedrijfszetel(s) (indien verschillend van de maatschappelijke zetel):  

1°/ ............................................................................................................................................  

2°/ ............................................................................................................................................  

Als uw bedrijf al een bedrijfsvervoerplan realiseerde, gelieve hiervan dan een kopie te bezorgen bij het indienen 

van dit formulier.  

2. Personeel  

Wat is het aantal werknemers in uw vestiging, die wonen:  
  
- In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .......................................................  
- In het Vlaams of Waals Gewest: ...................................................................................  

TOTAAL: ...........................................................................................................................  
  
Als uw bedrijf minder dan 3 werknemers tewerkstelt (uzelf inbegrepen), ga dan meteen naar vraag 6.  
  

3. Organisatie van de werktijd  

Aantal werknemers met dienst overdag: ................................................................  Aantal werknemers 

met nachtdienst: ................................................................  Aantal werknemers met onregelmatige 

werktijden: ................................................................  

Moedigt u telewerken aan?: ☐ Ja ☐ Nee ☐ Niet van toepassing  

  

    



4. Mobiliteit van het personeel  

Wat is het belangrijkste vervoermiddel dat het personeel gebruikt om naar het werk te komen?  

Middel  Aantal personen  

Privéwagen    
Bedrijfswagen    
Carpooling (wagen als passagier)    
Openbaar vervoer (trein - tram - bus)    
Bedrijfsbus    
Bromfiets - moto    
Fiets    
Te voet    

  
Hoeveel mensen gebruiken hun auto (privé- of bedrijfswagen) overdag voor werkgerelateerde verplaatsingen? 

...................................................................................................................................................  

5. Mobiliteitsbeleid van de onderneming  

Aangaande de fiets:   
Over hoeveel beveiligde fiets-, motorfiets- en motostallingen beschikt u?  
 .........................................................................................................................................................  
Aangaande openbaar en collectief vervoer:  
Ligt uw bedrijf in de nabijheid van een openbare vervoershalte (minder dan 500 m)? ☐ ja ☐ nee    
Aangaande carpooling:   

- Wordt carpooling georganiseerd binnen uw bedrijf of bestaan er maatregelen om het aan te moedigen? 

☐ ja ☐ nee  
- Bent u aangesloten bij een carpooldatabank? ☐ ja ☐ nee   

6. Parkeerbeleid  

Beschikt u over privéparkeerplaatsen? ☐ ja ☐ nee. Zo ja, hoeveel? ..................................  
Hoeveel parkeerkaarten zou u nodig hebben?.............................................................  

Hoe vaak en/of in welke periode zou u ze gebruiken? ................................................... 

Wat rechtvaardigt uw aanvraag? ..............................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 

 
Welk principe hanteert u voor de verdeling van de vrijstellingskaarten tussen de personeelsleden van uw bedrijf?  
 .......................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................  
  

Welke zijn de kenmerken van de voertuigen die u voor uw werkgerelateerde verplaatsingen gebruikt? 

Meerdere keuzen zijn mogelijk 

 

o Brandstof o Wagen 

o Elektrisch o Lichte vrachtwagen 

o Hybride o  

 
Welke middelen die hierboven niet zijn opgenomen stelt u in het werk om de gemotoriseerde verplaatsingen binnen 

uw bedrijf te beperken? Wat zijn uw doelstellingen voor de verdeling van de vervoerswijzen (aandeel per 

vervoersmiddel)?  
 .......................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................  
  

 



7. Werkgerelateerde verplaatsingen  

Geschat gemiddeld aantal werkgerelateerde verplaatsingen per dag (voor alle werknemers): ......... 

Worden niet meegerekend: verplaatsingen buiten de bedrijfssite, verplaatsingen vergezeld van levering van goederen en 

verplaatsingen om privéredenen. 

 

Geschatte verdeling per vervoerswijze: 

(Facultatief indien minder dan 50 professionele verplaatsingen per dag) 

 

- Eigen wagen of bedrijfswagen: .....'% 

- Dienstwagen: .....´% 

- Motorfiets of bromfiets: .....'% 

- Taxi:....% 

- Openbaar vervoer:....% 

- Fiets:....% 

- Te voet:....% 

 

Geschatte verdeling per type traject/bestemming: 

- Verrichten van huisbezoeken:....% 

- Interventie werken: .....'% 

- Andere:  …..´% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik verklaar dat alle gegevens die in dit formulier worden aangegeven, in overeenstemming zijn met de 

realiteit.  
  
Datum: ..........................................  Naam, voornaam, functie en handtekening: 

………………………………………………  

 

 

 

 

 


