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voorwoord

Beste collega’s,
Mevrouw, Mijnheer,  

Mobiliteit is meer dan ooit een van de belangrijkste uitdagingen van de grote 
steden en Brussel ontsnapt niet aan deze regel. De mobiliteitsbehoefte wordt 
steeds groter. Het autoverkeer en de overlast die hieraan gelinkt zijn blijven 
maar toenemen: verkeersopstoppingen, luchtvervuiling, geluidshinder, enz. 
De gevolgen zijn aanzienlijk, zowel op ecologisch vlak (klimaatverandering, 
luchtkwaliteit, enz.) als op economisch (verloren uren in de files, enz.) en  
individueel vlak (gezondheid, stress, enz.).

Het OCMW en de Stad Brussel zijn er zich van bewust dat zowel het 
woon-werkverkeer als de professionele verplaatsingen een belangrijk deel 
vormen van ons dagelijks verkeer. Daarom hebben ze voor hun personeel een 
reeks aan maatregelen opgesteld die hen in staat stelt om hun gewoontes 
aan te passen zodat hun mobiliteit kadert in het respect voor het milieu. 
De auto moet geleidelijk aan plaats maken voor andere transport middelen: 
openbaar vervoer, fiets, te voet, enz. 

Deze brochure biedt een kort overzicht van de maatregelen genomen door 
het OCMW, de Stad Brussel en het Brussels Gewest. Hopelijk moedigen we je 
hiermee aan om ook het multimodaal vervoer te gebruiken in de stad.

Veel leesplezier! 

Carine Elst Karine Lalieux
Secretaris-generaal Voorzitster



Bedrijfsvervoerplan en federale mobiliteitsdiagnose

Wat is een bedrijfsvervoerplan?

Sinds 2004 zijn alle openbare en privébedrijven met meer dan honderd 
werknemers verplicht om elke drie jaar een bedrijfsvervoerplan (BVP) op  
te stellen; het laatste plan van het OCMW dateert van 2017. Deze BVP’s zijn  
bedoeld om alternatieve vervoerswijzen voor de auto te promoten en om de 
negatieve gevolgen van de mobiliteit op het milieu en op de leefomgeving  
te verminderen.

Het BVP heeft een dubbel doel: een vermindering van de milieu-impact van 
het verkeer dat wordt gegenereerd door onze administratie (verbetering van 
de luchtkwaliteit) en een vermindering van de verkeersopstoppingen op de 
wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (verbetering van de mobiliteit). 
Concreet gezien moeten de maatregelen een verschuiving bewerkstelligen 
van gemotoriseerde verplaatsingen naar meer duurzame vervoerswijzen.

Het OCMW van de Stad Brussel beschikt over een BVP voor haar verschillende 
betrokken sites.

Raadpleeg voor meer info de website van Leefmilieu Brussel die aan dit thema 
is gewijd: www.leefmilieu.brussels

Jouw deelname is belangrijk !

Om de drie jaar nodigen we je uit om een vragenlijst over je woon-werk-
verplaatsingen en je dienstverplaatsingen in te vullen, zodat de diensten  
van het OCMW die bevoegd zijn voor mobiliteit, inzicht krijgen in  
de verplaatsingsgewoonten van de werknemers. Deze diagnose moet onder  
andere leiden tot gerichte maatregelen die het gebruik stimuleren van  
vervoerswijzen die een alternatief vormen voor de eigen wagen.
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Het OCMW neemt onder andere de volgende maatregelen:

 ◆ tussenkomst van de werkgever in de abonnementen voor het openbaar 
vervoer en een fiets- en voetgangersvergoeding;

 ◆ ter beschikking stellen van MIVB-abonnementen met een beperkte 
bijdrage van het personeel voor de MTB-abonnementen;

 ◆ ter beschikking stellen van bereikbaarheidsfiches op de website  
van het OCMW;

 ◆ ter beschikking stellen van Villo-jaarabonnementen voor  
de dienstverplaatsingen;

 ◆ de voorkeur geven aan de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen  
bij de vervanging van oudere dienstvoertuigen van het OCMW;

 ◆ een aankoopbeleid uitwerken voor fietsen en elektrische fietsen.

Definitie 

Het OCMW maakt een onderscheid tussen twee soorten verplaatsing:
 ◆ de verplaatsing woon-werkverkeer;
 ◆ de dienstverplaatsing of professionele verplaatsingen die gemaakt  

worden voor een opdracht.



Vergoeding

Het OCMW geeft een forfaitaire vergoeding per km voor het kortste traject 
dat met de fiets wordt afgelegd tussen:

 ◆ de woonplaats en de werkplaats;
 ◆ de woonplaats en een opstaplaats van het openbaar vervoer ;
 ◆ een opstapplaats van het openbaar vervoer en de werkplaats.

De fiets moet minstens 5 keer per maand gebruikt worden.

Het OCMW geeft een forfaitaire vergoeding per km voor de dienst-
verplaatsingen die uitgevoerd worden door een personeelslid met de  
eigen fiets op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

De terugbetaling gebeurt op basis van een verklaring op eer en van een  
formulier met een driemaandelijks overzicht dat terug te vinden is op intranet.

Je kan deze vergoeding combineren met de bijdrage in de abonnements-
kosten voor het openbaar vervoer. De vergoeding wordt samen met het loon 
uitbetaald door het OCMW, zodra het departement Personeel de aanvraag 
heeft verwerkt.

MET DE FIETS
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Het OCMW voorziet in een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  
voor de dienstverplaatsingen (namelijk op de werkplek of op het woon- 
werktraject) die uitgevoerd worden met een dienstfiets (deze verzekering 
dekt momenteel de schade niet die aangebracht is aan de fiets ten gevolge 
van een ongeval waarbij de verzekerde in fout is. Een omniumverzekering 
of een verzekering materiële schade wordt overwogen voor maart 2020).  
Indien de wettelijke voorwaarden verenigd zijn, dan kan de ongevallen-
verzekering van het OCMW de kosten van de lichamelijke letsels van het  
personeelslid op zich nemen. De personen die met hun eigen fiets rijden, 
kunnen indien ze dit wensen, een eigen omniumverzekering of verzekering 
materiële schade afsluiten met hun verzekering. 

Denk ook eens aan Villo!

Het Villo!-netwerk biedt deelfietsen 
aan en telt meer dan 350 stations 
en 5.000 fietsen verspreid over 
het hele Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest. De eerste dertig minuten 
van je traject zijn gratis telkens je 
een fiets neemt: www.villo.be

Wil je graag een Villo-abonnement voor je dienstverplaatsingen? 

Per dienst kunnen er een of meerdere jaarlijkse Villo-abonnementen ter 
beschikking gesteld worden.

Een gemotiveerde aanvraag kan ingediend worden per mail  
(mobiliteit@ocmwbxl.brussels) samen met het akkoord van de directie 
en zal doorgestuurd worden naar de Secretaris-generaal ter goedkeuring.
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Waar kan ik mijn fiets parkeren?

UMC Sint-Pieter
Een beveiligde fietsenberging met ongeveer 60 plaatsen bevindt zich in het 
binnenplein van het ziekenhuis (ingang Hoogstraat 290). Dit lokaal is niet 
openbaar, enkel de personeelsleden van het OCMW hebben toegang via 
een persoonlijke toegangsbadge. Indien je toegang wil krijgen tot dit lokaal,  
stuur dan een aanvraag naar mobiliteit@ocmwbxl.brussels.

Andere gebouwen van het OCMW

Een aantal andere gebouwen van het OCMW zijn uitgerust met fietsen-
stallingen in de buurt van de ingang. Infomeer je hierover bij het secretariaat 
van je departement.

Waar kan ik mijn fiets laten herstellen?

Op verschillende plaatsen binnen het Brussels Gewest zijn winkels en fiets-
ateliers waar je je fiets kan laten herstellen.

 ◆ Cyclo: Vlaamsesteenweg 85 en Emile Bockstaellaan 160
 ◆ Fietspunt:

 ◆ Beurs: MIVB Beurs-Grote Markt (verdieping -1)
 ◆ Centraal: Centraal Station uitgang  

Magdalenasteenweg (1000 Brussel)
 ◆ Zuid: Fonsnylaan 47B (1060 Sint-Gillis)
 ◆ Noord: toegang langs de trappen in de centrale hall van het station 

of langs de Vooruitgangsstraat 80/40 (1030 Schaarbeek)
 ◆ Luxemburg : Trierstraat (1050 Elsene)

 ◆ Pro Velo: Londenstraat 15 
Bij Pro Velo kan je ook je fiets laten graveren (rijksregisternummer) om 
hem terug te vinden na diefstal. Deze dienst is gratis maar wel op afspraak. 
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Zoek je de beste fietsroute om je in Brussel te verplaatsen ? 

De fietskaart van Brussel Mobiliteit verzamelt nuttige informatie voor fietsers : 
www.mobiliteit.brussels

De interactieve kaart van de Gewestelijke Fietsroutes (GFR) is ook erg handig : 
www.mobiliteit.brussels

Waar kan je een fietsuitrusting kopen? 

Je wenst een nieuwe of tweedehandsfiets te kopen, een goed slot aan te 
schaffen, een aangepaste fietsroute te kiezen:
Pro Velo: www.provelo.org 
Gracq: www.gracq.org (enkel in het Frans) 
Cyclo: www.cyclo.org

Ben je bang in het verkeer? 

Gracq organiseert opleidingen “fietsverkeer” op zaterdag in het Jubelpark 
om het fietsen in de stad aan te leren. Een opleiding van een halve dag, in 
kleine groepjes, waarin men je de juiste reflexen aanleert om vol vertrouwen 
in het drukke verkeer te fietsen: www.gracq.org

Bike Experience

Sinds 2010 stellen Brussel Mobiliteit en Pro Velo een actie voor om iedereen 
in het zadel te helpen en persoonlijke begeleiding aan te bieden. Het doel? 
Alle troeven in handen geven aan wie zich op de fiets in Brussel wil wagen. 
Sinds 2018 zijn er enkele nieuwigheden: een maandelijkse afterwork ‘Fiets in 
de stad’ en een nieuwe website.
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Om je een handje te helpen, stelt Bike Experience je een eenvoudig program-
ma voor:

 ◆ een afterwork "Fiets in de stad" elke eerste woensdag van de maand;
 ◆ een opleiding "Fiets in de stad";
 ◆ je vormt een duo met een personal coach;
 ◆ tips over het fietsen, over de routes enz. ;
 ◆ gratis een klassieke fiets lenen, of tegen een zacht prijsje een elektrische 

fiets of een plooifiets;
 ◆ persoonlijke begeleiding.

Het is gratis en iedereen kan meedoen! Je hoeft je enkel maar in te schrijven 
op de website: bikeexperience.brussels

Het project maakt deel uit van de campagne Bike For Brussels om nog meer 
Brusselaars aan te moedigen om in het zadel te klimmen.

Bike for Brussels 

Het online platform Bike for Brussels werd  
opgericht in juli 2017 door het Brussels  
Gewest in samenwerking met verschillende 
fietsverenigingen. Het doel is om mensen te 
verenigen rond verschillende fietsinitiatieven 
in het Brussels Gewest en om hierover beter te  
communiceren: bike.brussels



Trein & fiets

In sommige stations van de NMBS bevindt zich een "fietspunt" Hier kan je:
 ◆  je fiets stallen in een afgesloten en beveiligde stalling;
 ◆  je fiets laten herstellen;
 ◆ een fiets huren;
 ◆  informatie inwinnen over mobiliteit te Brussel.

Meer info: www.cyclo.org

Plooifietsen mogen gratis meegenomen worden in de trein (op voorwaar-
de dat ze opgeplooid zijn). Voor een klassieke fiets moet je een ticket "fiets" 
kopen. De prijs hiervan bedraagt 5 € per traject of 8 € voor een vrijkaart 
van één dag, waarmee je je fiets de hele dag kan meenemen in alle treinen  
van het land.

Meer info: www.belgianrail.be

MTB & fiets

Fietsers kunnen hun rijtuig meenemen in de metro’s en trams van de MIVB, 
behalve tijdens de spitsuren van maandag tot vrijdag tussen 7u en 9u en 
tussen 16u en 18u30.

MULTIMODAAL VERVOER
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Plooifietsen mogen alle dagen op alle tijdstippen meegenomen worden 
op het MIVB-netwerk (op voorwaarde dat ze opgeplooid zijn). Je plooifiets 
wordt gratis vervoerd, zelf moet je uiteraard wel betalen.

Ook bij De Lijn en TEC mogen fietsen onder bepaalde voorwaarden mee  
aan boord.

Meer info:
 ◆  MIVB: www.mivb.be
 ◆  TEC: www.infotec.be
 ◆  De Lijn: www.delijn.be



te voet

Het OCMW geeft een forfaitaire vergoeding per km voor het kortste traject 
dat te voet wordt afgelegd tussen de woonplaats en de werkplaats.

Om deze vergoeding te krijgen, moet je aan twee voorwaarden voldoen:
 ◆ je legt dit traject minstens vijf maal per maand te voet af;
 ◆ de af te leggen afstand is niet kleiner dan 1 km en niet groter dan 2 km.

De betaling gebeurt op basis van een verklaring op erewoord en een  
overzicht per trimester in het daartoe bestemde formulier dat je via intranet 
kan downloaden.

Je kan deze vergoeding combineren met een tussenkomst in een abonne-
ment voor het openbaar vervoer. Deze vergoeding geldt echter niet voor  
verplaatsingen tussen de woonplaats en de halte van het openbaar vervoer / 
tussen de halte van het openbaar vervoer en de werkplaats. De vergoe-
ding wordt door het OCMW uitbetaald samen met je salaris, van zodra het  
departement Personeel je aanvraag verwerkt heeft.
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Om je aan te moedigen om te kiezen voor het openbaar vervoer, biedt het 
OCMW je een waaier aan oplossingen volgens je behoeften. Alle formulieren 
vind je terug op de intranetpagina over dit onderwerp.

Abonnementen op het MIVB/MTB-net *

(* MTB omvat de MIVB, De Lijn, TEC & NMBS in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Het OCMW betaalt 100% van het jaarabonnement van de MIVB en 50% 
van het MTB-supplement van haar personeelsleden terug (voor het 
MTB-supplement wordt het gedeelte dat je zelf betaalt, rechtstreeks  
ingehouden van je salaris op basis van het attest dat je afgeleverd hebt aan het  
departement Personeel).

Dit voordeel is enkel geldig voor het jaarabonnement. Een maand-
abonnement wordt niet terugbetaald tenzij het jaarabonnement niet  
besteld kon worden omwille van technische redenen.

MIVB: www.mivb.be

MET HET OPENBAAR VERVOER
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Abonnementen netwerk DE LIJN & TEC

Het OCMW betaalt 50% van de abonnementsprijs terug voor alle types  
abonnementen (1/3/6/12 maanden). Je koopt zelf het abonnement en stuurt 
het formulier voor de terugbetaling (met de nodige bewijsstukken) naar  
het departement Personeel.

Tickets van het openbaar vervoer voor dienstverplaatsingen buiten het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden integraal terugbetaald. Voor meer 
info hierover neem je best contact op met je departement.

De Lijn : www.delijn.be
TEC : www.infotec.be

Abonnementen NMBS

Het OCMW betaalt de treinabonnementen terug op basis van het  
percentage dat vastgelegd is in het koninklijk besluit van 28 juli 1962 ter 
uitvoering van de wet van 27 juli 1962 betreffende de werkgevers bijdrage 
in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische  
Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden  
en bedienden.

NMBS: www.belgianrail.be



Het OCMW van de Stad Brussel wil graag rekening houden met de gebruikers 
van gemotoriseerde tweewielers (bromfietsen, motors).

Verschillende maatregelen werden genomen ten gunste van de gebrui-
kers van gemotoriseerde tweewielers: de organisatie van een campagne  
"Naar het werk met de motor" voor de personeelsleden, de aanleg van  
geschikte parkeerplaatsen.

Actie "Naar het werk met de motor"

In de lente organiseert de Stad Brussel een groepsmotorrit. De deelnemers  
spreken af op een bepaalde plek, rijden uit in groep en gaan vervolgens  
samen ontbijten of lunchen. In de namiddag volgen er activiteiten die verband  
houden met gemotoriseerde tweewielers (circuit, kennismaking met elektri-
sche scooters, enz.) en/of een informatiesessie over verkeersveiligheid. Deze 
dag wordt georganiseerd voor het personeel van de Stad Brussel en voor de 
instellingen die ertoe behoren. De deelname aan de actie wordt als vorming 
beschouwd en als werktijd geregistreerd. Deze campagne heeft tot doel het 
personeel kennis te laten maken met de voordelen van de gemotoriseerde 
tweewielers bij hun dagelijkse verplaatsingen en in het bijzonder bij degenen  
die aarzelen om aan het stadsverkeer deel te nemen, en dit onder begeleiding 
van collega’s die meer vertrouwd zijn met het stadsverkeer.

MET DE MOTOR
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Vergoeding

Er is geen tussenkomst voorzien voor wie met de auto naar het werk komt.

Voor de dienstverplaatsingen met de eigen wagen moet het personeelslid 
eerst een toelatingsformulier invullen voor het departement Personeel.  
Het OCMW geeft een forfaitaire vergoeding per km.

De vergoeding wordt door het OCMW uitbetaald samen met je salaris, van 
zodra het departement Personeel je aanvraag verwerkt heeft.

De werknemers die hun reële kosten ingeven in hun belastingaangifte,  
mogen hun MIVB-abonnement enkel gebruiken voor dienstverplaatsingen. 
Bovendien moeten ze een verklaring op erewoord invullen.

Parkeren

Vergeet de parkings in de buurt van de NMBS-stations niet (www.belgianrail.be) 
en vermijd om met de wagen naar het werk te rijden!

MET DE AUTO
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Carpoolen

Carpoolen is synoniem voor rationeel gebruik van de wagen. Meerdere  
personen gebruiken een privéwagen om een zelfde traject af te leggen. Deze 
personen hebben samen een overeenkomst over de terugbetaling van de 
benzinekosten, het beurtelings gebruik van hun wagen, enz. Dit systeem is  
vooral doeltreffend voor de woon-werkverplaatsingen en is vastgelegd in een  
wettelijk kader om misbruik te vermijden.

 Carpoolcentrales

Er zijn verschillende websites gewijd aan carpoolen. Via een zoekfunctie kan je 
gemakkelijk de trajecten terugvinden die beantwoorden aan je noden.

 ◆ Taxistop: www.taxistop.be
 ◆ Blablacar: www.blablacar.be
 ◆ Carpoolplaza: www.carpool.be

Voor meer inlichtingen kan je de website van Brussel Mobiliteit raadplegen: 
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/apps

Autodelen

Station-based

Gebruik je slechts occasioneel een wagen, dan kan je een beroep doen op  
autodelen, waar auto’s voor een korte duur verhuurd worden. Een wagen wordt 
ter beschikking gesteld van elke abonnee (24 uur op 24 en 7 dagen op 7).

Binnen het Brussels Gewest zijn er twee firma’s actief:

 ◆ Cambio: www.cambio.be
 ◆ Zencar (elektrische wagens): www.zencar.eu
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Er bestaan verschillende tarieven en ook voordeeltarieven voor wie een  
jaar abonnement heeft van de MIVB. De prijs bestaat uit een vaste uurprijs en 
een variabele prijs in functie van het aantal afgelegde kilometers. Verschillende 
modellen kunnen gehuurd worden, van een kleine stadswagen tot een  
grotere bestelwagen.

Free Floating

Er bestaan ook systemen van free floating, waar je een wagen op een  
bepaalde plaats huurt en op een andere plaats terugbrengt (binnen een  
specifieke zone). Deze auto’s moeten dus niet naar een bepaald station  
gebracht worden. 

De firma’s die deze diensten binnen het Brussels Gewest aanbieden, zijn:

 ◆ DriveNow: www.drive-now.com
 ◆ Poppy : https://poppy.be

Lage-emissiezone (LEZ)

Sinds 1 januari 2018 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lage- 
emissiezone (LEZ). Als je met de auto of bestelwagen komt, moet 
je controleren of je voertuig in de LEZ mag rijden. Als je niet aan de 
voorwaarden voldoet, kan je bij het binnenrijden van Brussel gebruik 
maken van de transitparkings en van de alternatieven voor de auto.

Meer info : www.lez.brussels



Laat je auto aan de kant!

Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden kortingen aan klanten die 
met het openbaar vervoer of met de fiets naar het werk gaan. Vraag dit zeker 
na bij jouw agent!

Wanneer je je wagen definitief van de hand doet, kan je (naargelang je 
woonplaats) van een aantal voordelen genieten:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bruxell’Air is een interessant pakket voor wie in het Brussels Hoofdstede lijk 
Gewest woont en beslist om zijn nummerplaat te laten schrappen. Onder 
bepaalde voorwaarden krijg je in ruil voor je nummerplaat een aantal inte-
ressante voordelen, zoals een jaarabonnement voor autodelen bij Cambio  
(Cambio Smart) of een fietspremie van 505 € (voor een elektrische of klassieke 
fiets) of een MTB-abonnement (trein+MIVB) van een jaar.

Meer info: www.brusselair-premie.be

Waals Gewest

Als je in Wallonië woont en als je je kentekenplaat terugbezorgt aan de DIV,  
krijg je een gratis TEC-abonnement voor drie jaar.

Meer info: www.infotec.be



NOTa’S



CONTACT EN SUGGESTIES

OCMW van de Stad Brussel
Departement Communicatie en Organisatie – Mobiliteit
02 563 66 43 • mobiliteit@ocmwbxl.brussels


