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PROGRAMMA
13.20 – 14.00 uur 
Fietsen gezond en veilig? En wat met de elektrische fiets?

14.00 – 14.35 uur
De Testkaravaan op bezoek bij Barco.

14.35 – 15.00 uur 
Pauze

15.00 – 15.05 uur
Praktische uitleg themasessies

15.10 – 16.30 uur
Interactieve sessies

16.30 – 16.50 uur
Fietsfiscaliteit: de do’s en don’ts voor uw fietsbeleid

16.50 – 17.00 uur 
Afsluiting 

17.00 - …
Netwerkreceptie



VERWELKOMING
Johan De Mulder (iBike – B2Bike)



Johan De Mulder





Waarom bedrijven op de fiets helpen?

Omdat het nodig is

Omdat het mogelijk is

Omdat het impact heeft

Omdat het logisch is

Omdat het beter moet om te slagen

Omdat het algemener mag worden



End-to-end
dienstverlening

Beleving, 
aan-

moediging
Bedien de emotie

Gamma, 
naar 

behoefte en 
smaak 

Service 
aan fietser

Bedien de ratio
Service aan 

vloot -
manager

Nabijheid 
& netwerk

Doe dat efficiënt
IT-matige 
opvolging





Van automobilisten (deeltijdse) fietsers maken,
een belangrijke gedragsverandering

Auto staat voor

Comfort

Service

Polyvalentie

Rationeel

Maar ook voor

Status

Verleiding

Kracht

Passie

Privacy

Vrijheid

Emotie
Relevante lectuur: Gerard Tertoolen, verkeers-psycholoog.

www.xtnt.nl www.verkeerskunde.nl



De fiets verhoudt zich 
tot de auto, zoals…



Voor,
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En na…
gewoon de logica herstellen.
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FIETSEN: GEZOND EN 
VEILIG?
Stijn Dhondt (VSV)



FIETSEN: GEZOND EN 
VEILIG?
STIJN DHONDT



FIETSEN… IS GEZOND

Zonder twijfel zijn fietsers…



FITTER!

Fietsen 
= gematigde vorm van sport als alledaagse activiteit

WHO-richtlijn: 5 dagen/week min 30 per dag fysiek actief 
= 5 km heen en terug met de fiets

Positief effect op (OESO, 2014):
• Hart-en vaatziekten, obesitas,

diabetes (type II), kanker,
osteoporose, depressie  ….



BLIJER!



BETER GECONCENTREERD!



ADEMEN MEER FIJN STOF IN?

Blootstelling
• Afstand tot de weg
• Fietsers nemen vaak autoluwe routes

Dosis 
• Fietsers hebben diepere ademhaling

Gezondheid 
• Effecten luchtverontreiniging wegen niet op tegen 

de voordelen (bewegen) 
• Min of meer zelfde gezondheidseffecten



HEBBEN EEN GROTERE KANS OP 
EEN ONGEVAL…



VERKEERSVEILIGHEID 

Aandeel van de verschillende 
verplaatsingsmodi aan afgelegde kilometers 
(2009), en doden & ernstig gewonden (2007-
2011) (BIVV, 2014) 37%

Zwaargewonden
op totaal (‘03-’07)

17%

Doden op totaal 
(2012) - Fiets



VERKEERSVEILIGHEID 



VERKEERSVEILIGHEID

Specifieke trends

(ADSEI, 2013) 
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Evolutie van het aantal doden volgens verplaatsingswijze (Vlaanderen 2005-
2013)
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VERKEERSVEILIGHEID



FIETSEN: GEZOND EN VEILIG?

Trade-off of benefits to harms for cycling in central London: effects by age and sex, per million population



FIETSEN: GEZOND EN VEILIG?

Wat met “Safety in numbers”?
Meer fietsen leidt tot proportioneel minder 
ongevallen?

Vooral flankerende maatregelen zorgen voor 
meer veiligheid!

Veiligere infrastructuur en goede 
verkeerseducatie en strikt handhavingsbeleid.



PREVENTIEVE MAATREGELEN

• Bekijk je volledige 

ontwerp (OESO, 2014)
• Geef iedere weggebruiker 

die plaats die het toekomt 

(elk met eigen kenmerken)

• STOP-principe

• Een maatregel gericht op 

de meest kwetsbare komt 

iedereen ten goede!® Copenhagenize



SOORTEN ONGEVALLEN

Geen gemotoriseerde weggebruiker betrokken
• > 85% van alle ziekenhuisopnames van fietsers

• Ongeveer 1/3 van alle ziekenhuisopnames tgv 
verkeersongeval in Vlaanderen en Brussel

• Mogelijke oorzaken?
• Fietsvaardigheid (kinderen)
• Fietsen in groep, GSM-gebruik (jongeren)
• Reflexen en fysieke kracht (ouderen)
• Infrastructuur: paaltjes, boordsteen, tramsporen, 

gladheid



SOORTEN ONGEVALLEN

Meer en meer fiets-fiets ongevallen
• Toenemende drukte op de fietspaden

• Piekverkeer 

• Nederland: ± 12% van de opnamen onder 
fietsers is een gevolg van een fiets-
fietsongeval (Fietsberaad Nl 2010).

• 76% rijdt in zelfde richting
• Stuur in elkaar, kop-staart … vooral koppels of in groep

• 11% in tegengestelde richting
• Tweerichtingsfietspaden…



SOORTEN ONGEVALLEN

Conflicten met gemotoriseerd verkeer
• Parallel netwerk: ontvlechten van fiets- en 

autoroutes
• Fietsstraat

• Snelheid
• Vrijliggend fietspad indien >50 km/u
• Scheiden al vanaf > 30 km/u

• Veilige kruisingen
• Bij voorkeur ongelijkgronds
• Hoge intensiteit: verkeerslichten
• Opletten voor afslaand verkeer



SOORTEN ONGEVALLEN

Zwaar vervoer
• Ongevallen bij zeer lage snelheid

• Dodehoek
• Vaak zeer ernstig en dodelijk

• Weren uit zones en trajecten voor 
fietsers

• Aanpassingen aan vrachtwagens
(bijv. bussen of afvalophaling)



MEER DAN INFRASTRUCTUUR

Educatie en handhaving
• Veilig en duurzaam verkeersgedrag

• Vaardigheden als fietser
• Sensibilisatie en handhaving verkeersregels

• Vooral zij die grootste risico vormen

• Zichtbare en fluorescerende elementen 
(kledij en fiets)



TOEKOMSTIGE UITDAGING?

E-bikes
• Bieden zeer veel mogelijkheden om 

fietsgebruik te stimuleren
• Afstanden tot 15 km en meer

• Effect op verkeersveiligheid?
• Hogere snelheid
• Zwaardere fietsen
• Hoog aandeel senioren



EN WAT MET DE 
ELEKTRISCHE FIETS?
Philip Vaneerdewegh (BIVV)



Veiligheid elektrische fiets
Philip VaneerdeweghAntwerpen, 7 oktober 2014

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014



OVERZICHT

1. Wat is een elektrische fiets

2. Algemene veiligheidsproblemen fiets

3. Specifieke veiligheidsproblemen 

elektrische fiets

4. Algemene veiligheidsadviezen

5. Verdere informatie

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014



1. Wat is een elektrische fiets (1)

 Fiets + elektrische motor + accu

 « Fiets » volgens verkeerswetgeving, mits:

• Trapondersteuning

• Tot maximaal 25 

km/u

• Vermogen maximaal 

250 Watt

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014



1. Wat is een elektrische fiets (2)

• Zelfde verkeersregels als gewone fietser 
(zie « Fietsers en de wegcode » - BIVV):

• Toegelaten op fietspaden

• Geen helm verplicht

• Geen leeftijdgrens

• Geen rijbewijs

• Geen verzekering

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014



2. Algemene 

veiligheidsproblemen fiets (1)

 Zelfde veiligheidsproblemen als een 

gewone fietser:

1. Eenzijdige fietsongevallen

2. Openslaande portieren

3. Kruispunten

4. Dode hoek

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014



2. Algemene 

veiligheidsproblemen fiets (2)

1. Eenzijdige fietsongevallen (230 doden + zwaargewonden/jaar)

• Geen andere weggebruiker (botsingen tegen 

paaltjes of boordstenen, slippen, evenwicht 

verliezen, …)

• Risico is groter voor elektrische fietser (hogere 

rijsnelheid, groter gewicht, langere remweg)

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014

• Remedie: oplettend en 

defensief fietsen, 

snelheid aanpassen, 

desnoods op de rijbaan 

rijden



2. Algemene 

veiligheidsproblemen fiets (3)

2. Openslaande portieren (30 doden + zwaargewonden/jaar)

• Remedie:

• afstand houden t.o.v. geparkeerde auto’s

• opletten of je iemand in de geparkeerde auto 

ziet zitten

• vertragen

• fluovest en

fietsverlichting

• fietshelm

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014



2. Algemene 

veiligheidsproblemen fiets (4)

3. Kruispunten (35 doden/jaar):

• Conflicten tussen rechtdoorgaande auto en 

linksafslaande fietser + tussen rechtsafslaande 

auto en rechtdoorgaande fietser

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014

• Risico is groter voor 

elektrische fietsers

• Remedie: oplettend 

en defensief fietsen, 

fluojasje en 

fietsverlichting,

OFOS



2. Algemene 

veiligheidsproblemen fiets (5)

4. Dode Hoek (1)              
(11 doden + zwaargewonden/jaar)

• Specifiek probleem 

aan kruispunten: 

conflict tussen 

rechtdoorgaande 

fietser en 

rechtsafslaande 

vrachtauto

• Fietser in dode hoek 

van bestuurder
© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014



2. Algemene 

veiligheidsproblemen fiets (6)

3. Dode Hoek (2):

• Risico is groter voor 

elektrische fietsers

• Remedie: oplettend en 

defensief fietsen, 

oogcontact met 

vrachtwagenbestuurder, 

fluojasje, fietsverlichting

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014



3. Specifieke veiligheidsproblemen 

elektrische fiets (1)

1. Specifiek rijgedrag:

• Een elektrische fiets rijdt sneller, is zwaarder en is 

daardoor minder beweeglijk, heeft een langere 

remweg, heeft een hoger zwaartepunt en is 

daardoor minder stabiel. Op een glad wegdek kan 

de aandrijving de banden doen slippen, … 

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014



3. Specifieke veiligheidsproblemen 

elektrische fiets (2)

1. Specifiek rijgedrag:

• Remedie: pas je fietsgedrag aan, oefen met je 

nieuwe fiets in een veilige omgeving tot je hem 

voldoende beheerst, blijf in de gewenningsperiode 

daarna zeer oplettend en defensief fietsen

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014



3. Specifieke veiligheidsproblemen 

elektrische fiets (3)

2. Verwachtingen van andere weggebruikers:

• Je hogere rijsnelheid kan andere weggebruikers 

verrassen.

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014

• Remedie: 

oplettend en 

defensief 

fietsen, 

snelheid 

aanpassen



3. Specifieke veiligheidsproblemen 

elektrische fiets (4)

3. Onaangepaste fietspaden:

• Fietspaden zijn niet ontworpen voor de hogere 

rijsnelheid van elektrische fietsers of verkeren in 

een slechte toestand.

• Remedie: oplettend en defensief fietsen, rijsnelheid 

verlagen.

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014



3. Specifieke veiligheidsproblemen 

elektrische fiets (5)

4. Oudere elektrische fietsers:

• Verminderde fysieke mogelijkheden en vaak geen 

recente fietservaring

• Remedie: opleiding elektrische fiets, ervaring 

opdoen op veilig terrein, defensief en attent fietsen

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014



3. Specifieke veiligheidsproblemen 

elektrische fiets (6)

4. Oudere elektrische fietsers (2):

• Vermoeden dat recente stijging fietsongevallen 

gerelateerd is aan oudere elektrische fietsers

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014

• BIVV: onderzoek 

(ism SWOV) waarbij 

ouderen een traject 

afleggen met een 

gewone en met een 

elektrische meetfiets

• Resultaten begin 

2015



4. Algemene veiligheidsadviezen (1)

1. Gezien worden:

• De zichtbaarheid van fietsers bij nacht is zeer 

belangrijk om aanrijdingen te voorkomen

• De zichtbaarheid kan enorm verbeterd worden 

door het gebruik van reflecterend materiaal

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014

Fietsverlichting en reflecteren.avi
Fietsverlichting en reflecteren.avi


4. Algemene veiligheidsadviezen (2)

2. Fietshelm:

• Verwondingen aan het hoofd komen vaak voor bij 

fietsongevallen en zijn meestal zeer ernstig

• Een fietshelm kan het risico op hoofdletsels, dat 

groter is bij een elektrische fiets, zeer sterk 

verminderen

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014



5. Verdere informatie

• BIVV – Philip Vaneerdewegh – 02 244 14 05 

philip.vaneerdewegh@bivv.be

• BIVV – Dorien Steegmans – 02 244 15 41 

dorien.steegmans@bivv.be

• BIVV – Fietsers en de wegcode -

http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/fietsers-en-de-

wegcode-ref-886

• http://fietsersbond.be/sites/default/files/Keuzewijzer%20elektri

sche%20fiets.pdf

• http://www.verenigingen-voor-

verkeersveiligheid.be/inspiratie/keuzewijzer-elektrische-fiets

• gratis opleiding elektrische fiets (1/2 dag): OKRA

© Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - 2014

mailto:philip.vaneerdewegh@bivv.be
mailto:dorien.steegmans@bivv.be
http://fietsersbond.be/sites/default/files/Keuzewijzer elektrische fiets.pdf


DE TESTKARAVAAN
Sofie Vanhooren (PMP West-Vlaanderen)
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De testkaravaan komt er aan!Netwerkmeeting 

Mobiliteitscoördinatoren

7 oktober 2014

Sofie Vanhooren

dienst mobiliteit
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De testkaravaan komt er aan!
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Weg met de vooroordelen, test het uit!
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De testkaravaan komt er aan! 

• Woon-werkcampagne bij West-Vlaamse bedrijven in 2014 en 2015:
 een karavaan duurzame vervoermiddelen die van bedrijf naar bedrijf trekt

 3 weken per bedrijf tijdens de weersvriendelijke maanden

• Doelstelling: 
 Mensen laten proeven van andere manieren om naar het werk te komen

 effectieve begeleiding bedrijven bij implementatie duurzame 

mobiliteitsmaatregelen 

• Krachtlijnen - algemeen:

 Doelgroep: een beperkt aantal West-Vlaamse bedrijven die reeds blijk geven 

van aandacht voor duurzame woon-werkmobiliteit 

 Werklast minimaal: kant-en-klare campagne 

 Gedurende 3 weken kunnen personeelsleden van de geselecteerde bedrijven 

hun woon-werktraject uittesten met een “ander/duurzaam” vervoermiddel 

 Prijzenpot: stimulatie deelname

 Aankoopoptie: concrete call-to-action, elke deelnemer kan achteraf zijn fiets

aankopen
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Testkaravaan 2014 - 2015

65
elektrische fietsen

10
stads

fietsen

8
plooi-
fietsen

7
bak-

fietsen

5
fiets-

karren

NMBS 
railpassen

Dagpassen
De Lijn

Vouchers 
Bluebike

Grote karavaan testvervoermiddelen
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De testkaravaan komt er aan! 

Praktisch:
 Uittesten van eenzelfde vervoermiddel gedurende 3 campagneweken (combinatie 

tussen hoofdvervoermiddel en natransport vervoermiddel is mogelijk, vb. treinpas + vouwfiets; 

geen mogelijkheid tot switchen van vervoermiddel tijdens de campagneperiode)

 Proefdraaien!

 Bedrijven worden niet belast met praktische beslommernissen : transport, 

verzekering en onderhoud van de fietsen ten laste van provinciebestuur

 Campagne staat open voor:

- personeelsleden die momenteel niet duurzaam naar het werk komen en een 

duurzaam vervoermiddel willen uittesten

- personeelsleden die momenteel reeds duurzaam naar het werk komen en 

ook een duurzaam vervoermiddel willen uittesten

- personeelsleden die momenteel reeds duurzaam naar het werk komen en 

geen vervoermiddel willen uittesten (maken kans op prijs uit prijzenpot) 
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Communicatie/sensibilisering

 Website www.testkaravaan.be is centrale spil in communicatiecampagne en 

reservatietool

 Kant-en-klare communicatie: campagnemateriaal wordt door provincie ter 

beschikking gesteld aan het bedrijf

 Bedrijf stelt een interne campagneverantwoordelijke aan 

 Provincie West-Vlaanderen begeleidt het bedrijf intensief in deze campagne

 Evaluatie: bevraging

 Website + evaluatie genereren cijfermateriaal

De testkaravaan komt er aan! 

http://www.testkaravaan.be/
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De testkaravaan komt er aan!
Een zichtbare campagne
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www.testkaravaan.be

 = campagnetool

 = interactief medium 

 = reserveringstool voor 

testvervoermiddelen

De testkaravaan komt er aan!
De website

http://www.testkaravaan.be/
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De testkaravaan komt er aan!
Gepersonaliseerde pagina per bedrijf
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De testkaravaan: 

enkele sfeerbeelden
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Nieuwsreportage:

http://www.focus-wtv.be/nieuws/de-

testkaravaan-komt-er-aan

De testkaravaan: 

enkele sfeerbeelden

http://www.focus-wtv.be/nieuws/de-testkaravaan-komt-er-aan
http://www.focus-wtv.be/nieuws/de-testkaravaan-komt-er-aan
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De testkaravaan: wat win ik erbij?

Als werknemer
 kan je eindelijk eens kiezen uiteen groot gamma fietsen en er eentje uitproberen, 

inclusief de elektrische fiets! 

 kan je je uitgeteste fiets aankopen met een fikse korting

 spaar je uit op brandstof, verzekering, onderhoud... van je wagen en kan je 

eventueel zelfs een (tweede) wagen volledig schrappen uit je budget. 

 ben je lief voor het milieu en je portemonnee 

 fietsen = een boost voor je conditie en gezondheid 

 kan je genieten van een babbel of een goed boek als je voor het openbaar 

vervoer kiest

Als bedrijf
 kan je deelnemen aan een gratis campagne die jouw werknemers de stap helpt 

zetten naar duurzamer pendelen van thuis naar werkplaats 

 wordt je groen imago in de verf gezet 

 fietsende werknemers = minder ziekteverzuim 

 meer fietsers, carpoolers en pendelaars = minder parking = besparing

 Met de fiets geen last van files! Je werknemer kan dus stipter op het werk 

arriveren.
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De testkaravaan komt

er aan! 2014 – 2015
• Deelnemende bedrijven

 Verspreid over diverse sectoren

 Verspreid over regio West-Vlaanderen

 2014

 2015

http://www.barco.com/
http://www.barco.com/
http://www.deceuninck.com/Scripts/news/news.asp
http://www.deceuninck.com/Scripts/news/news.asp
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De testkaravaan komt er aan! 

Een aantal cijfers

 2014: 10.000 werknemers bereikt bij 19 deelnemende bedrijven; 12.000

werknemers bij 19 deelnemende bedrijven

 Op onze duurzame kilometerteller: circa 425.000 duurzame kms

 Circa 56 ton CO2 bespaard

Een aantal eerste tussentijdse evaluatieresultaten

 Gemiddeld 9,1% deelnemers van het totale personeelsbestand aan de 

campagne

 Algemene score die aan de campagne gegeven wordt: 8/10

 Algemene score die aan het uitgeteste vervoermiddel gegeven wordt: 8,1/10

 17% van de respondenten is van plan om altijd de auto minder te gebruiken 

voor de woon-werkverplaatsing, 30% om soms de auto minder te gebruiken, 

14% is niet van plan om de auto minder te gebruiken
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De testkaravaan komt er aan! 

• Massaal aantal tweets en getuigenissen op www.testkaravaan.be: 

campagne leeft, zowel op de werkvloer wordt er veel over gepraat, 

als bij de werkgevers

http://www.testkaravaan.be/
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De testkaravaan komt er aan! 
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De testkaravaan komt

er aan! 2013 – 2015

Partners

 Blue Mobility

 De Lijn

 Touring

 Mobiel

 Feder Pro Cycle

 NMBS
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Contactgegevens & activiteiten

• Provinciebestuur  West-Vlaanderen

Dienst mobiliteit

Abdijbekestraat 9

8200 Sint-Andries

050/ 40 34 83

• Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP):

 sofie.vanhooren@west-vlaanderen.be of 050/40 71 85

 katrien.vancraeynest@west-vlaanderen.be of 050/ 40 35 09

• Meer bedrijfsmobiliteitsacties van het PMP: 

gratis mobiliteitsanalyse, begeleiding pendelfondsdossiers

• www.west-vlaanderen.be/mobiliteit

• www.testkaravaan.be

mailto:sofie.vanhooren@west-vlaanderen.be
mailto:katrien.vancraeynest@west-vlaanderen.be
http://www.west-vlaanderen.be/mobiliteit
http://www.testkaravaan.be/


DE TESTKARAVAAN OP 
BEZOEK BIJ BARCO
Ronny Smismans (Barco)



7 oktober 2014
Ronny Smismans – Director Facilities & EHS



Agenda

 Barco in een notedop

 Onze uitbreiding op het Beneluxpark 

 Mobiliteitsproblematiek op Hoog Kortrijk

 Initiatieven Barco 

 De Testkaravaan bij Barco



BARCO IN EEN NOTEDOP



YOU WILL FIND US WHERE IMAGES ARE CRITICAL TO PROFESSIONALS

Barco Worldwide

NYSE
Euronext90+ 4,000 1.158
International company

Headquartered in Belgium
Stocklisted (BAR) on 

NYSE Euronext Brussels

Presence in more 
than 90 countries

Employees Billion euro
sales in 2013



COMPANY HISTORY
LOOKING FORWARD TO 2014: CELEBRATING 80 YEARS OF BARCO (1934-2014)

1934

1935

2,000

1938

1949 1951

1968

1974
Establishment of the Belgian 
American Radio Corporation
(BARCO)

The first Barco radios

The first Barco TVs Launch of the Barco jukebox

Barco monitors @ BRT

Worldwide distribution
of Barco TVs

•

•

•

•



1981

23 Jun. 1986 12 Dec. 1986

15 Jun. 1987

1989

1990

1992

2000

2011

Today

772,200

one

90

Barco Electronic & 
Barco Industries

Barco Industries on
Brussels Stock Exchange

Lauded with Belgian Oscar
for exports

Barco Electronic on
Brussels Stock Exchange

Merge of Barco Industries
& Barco Electronic

Barco becomes a
global company

Next 150 company

Active in +90
countries,
with 4,000
employees

Sales hit 
1 billion euro

The Barco lab













Strong “Team Barco” culture
Engagement survey: 

from
59 in 2010 

to 

72 in 2013
(vs industry standard of 68)

THE BARCO COMPANY VALUES: tobeone

• We deal openly and ethically
• We delight our customers
• We are accountable
• We trust each other
• We encourage team play
• We lead by innovation
• We care about our people



Barco in België: Huidige situatie

 1600 medewerkers 

 Verspreid over 2 vestigingen: Kuurne en Kortrijk

 Medewerkers pendelen vaak tussen de vestigingen

Vestiging te 
Kuurne

Vestiging te 
Kortrijk



ONZE UITBREIDING OP HET 
BENELUXPARK



2015-2016: To be One - One Campus

 Waarom?

– Optimalizeren van de kosten (operationeel + 
investering)

– Attractieve werkomgeving (“The war for Talent”)

– Uitstraling van hoogtechnologisch bedrijf

 Hoe?

– Centralizatie van de Kortrijkse activiteiten op 1 
campus

– Operations KUU komt in bestaande gebouw in 
KND

– Concept = integratie van het bestaande en de 
nieuwe gebouwen tot 1 campus

 Timing?

– Verhuis voorzien vanaf najaar 2015















MOBILITEITSPROBLEMATIEK HOOG 
KORTRIJK



Mobiliteitsproblematiek Hoog Kortrijk

 Centralizatie van Barco’s activiteiten op het Beneluxpark -
1600 medewerkers tegen 2015-2016

 AZ Groeninge: verdubbeling aantal bedden tegen 2016

 Groei van Xpo met grote beurzen zoals Matexpo, Busworld en 
Interieur 

 Sterk stijgend aantal studenten op KATHO en KULAK

 Verdere ontwikkelingen op Beneluxpark

=>Nood aan veilige fiets-en voetpaden

=>Nood aan een beter afgestemd Openbaar Vervoer



HOOG-KORTRIJK RAAKT VERZADIGD…

WAT KAN BARCO DOEN?



Initiatieven Barco

 Aanleg nieuwe fietsenstalling en douches dankzij 
Pendelfonds

 Aanleg carpoolparkings dicht bij de ingang

 Aangepaste fietsvergoeding

 Overleg met Stad Kortrijk, Leiedal, Voka, De Lijn,...

 Deelname “Kortrijk gaat voor 2 wielen”

 Deelname “Testkaravaan”



DE TESTKARAVAAN BIJ BARCO



Waarom deelnemen aan de Testkaravaan?

 Opportuniteit om nu al te werken aan duurzaam 
vervoer:

– Gezond van en naar het werk 
=> goede work-life balance

– Vlot naar het werk 
=> belangrijk dat mensen kunnen proeven van alternatieve 
vervoersmiddelen

– Veilig naar het werk 
=>blijven samenwerken met provincie, stad en Leiedal om hierover te waken

 Past in Barco’s doelstellingen voor duurzaamheid:

– Grootste verkeerscentra ter wereld met Barco 
videoschermen 

=> verkeer in goede banen leiden en zo Co2-uitstoot verminderen

– Groen aankoopbeleid:
=> Groene componenten, meer gerecycleerde materialen, duurzame 
logisitieke keten,... 



De Testkaravaan bij Barco

 Van 1 tot 19 september 2014

 Kant-en-klare campagne van Provincie West-Vlaanderen

 Kans om een brede waaier van duurzame vervoersmiddelen 
te testen tijdens het woon-werk verkeer:

– 55 electrische fietsen

– 8 stadsfieten

– 7 plooifietsen

– 6 bakfietsen

– 4 fietskarren

 Vraag > aanbod

 Prijzenpot ook voor alle medewerkers die nu al duurzaam 
naar het werk komen 





Eerst was er tijd voor
vragen ...

en                                
antwoorden

Presentaties plenair/Ronny Smismans/David Rovics - The Bicycle Song (1).mp3
Presentaties plenair/Ronny Smismans/David Rovics - The Bicycle Song (1).mp3
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1 september 2014 

De promoteams schieten in actie
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En toen...

was het aan
jullie!





Enkele cijfers van de Testkaravaan bij Barco

 80 medewerkers konden een vervoersmiddel testen

 samen hebben ze 57.000 duurzame km afgelegd

 hierdoor bespaarden we 7,5 ton CO2 

 enkele medewerkers kochten reeds een electrische fiets

=> Initiatief werd zeer enthousiast onthaald! Veel 
berichtjes op prikbord



Slotevent De Testkaravaan – 19 september



Kortrijk gaat voor 2 wielen



Questions & Answers



PAUZE 
TOT 15.00 UUR

7 oktober 2014
iBike Antwerpen



PRAKTISCHE UITLEG
THEMASESSIES
Rutger Huybrechts (VSV)



Sessie 1 ‘Veilig en juist fietsgebruik introduceren’
Gelijkvloers
Begeleiders Wouter De Clercq & Paul Michielsen

Sessie 2 ‘De juiste fiets voor elke werknemer’
Plenaire zaal (hier)
Moderator Dirk Steyvers

Sessie 3 ‘Fietsveiligheid boven alles’
Appartement (2e verdieping)
Moderator Kirsten De Mulder

OVERZICHT



AFSPRAAK TERUG
OM 16.30 UUR

7 oktober 2014
iBike Antwerpen





THEMASESSIE 2
‘De juiste fiets voor elke
werknemer’

7 oktober 2014
iBike Antwerpen



PRAKTIJKVOORBEELD
FIETSVLOOT
Ellen Loosen (Reynaers Aluminium)



MOBILITEITSPLAN 

Reynaers Aluminum NV.

TOGETHER

FOR BETTER
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MOBILITEITSPLAN 
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 Verminderen van de ecologische voetafdruk

 Motivatie medewerkers

 Gezondheid medewerkers

 Impact voor de omgeving en omwonenden  

MOBILITEITSPLAN 
Doelstelling

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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MOBILITEITSPLAN 

MOBILITEITSPROFIEL

- Interviews

- Werkuren

- Woonplaats

- verplaatsingwijze

BEREIKBAARHEIDS-
PROFIEL

- Verbindingen met auto, fiets, 
openbaar vervoer

- reistijden

ACTIES !

Mobiscan

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen

MOBILITEITSPLAN 
Mobiscan
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MOBILITEITSPLAN 
Pendelfonds

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen

Dossier  twv € 268.000 ingediend bij Pendelfonds

€ 134.000 subsidie ontvangen  / € 134.000 eigen bijdrage Reynaers
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MOBILITEITSPLAN 
Pendelfonds

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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 Fietsgebruik actief stimuleren: 

 <15 km: fiets

 >15 km: elektrische fiets

 Pendelaars met trein: vouwfiets

Voorwaarde: 50% van de werktijd met fiets 

 Promotie  en ondersteuning van carpooling:

Dichtbij parkeren op gereserveerde plaats

Na 20 carpool beurten: carwash bon

Dossier goedgekeurd door pendelfonds

MOBILITEITSPLAN 
Pendelfonds

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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 Lease overeenkomst

 Gewone fiets

 Elektrische fiets

 Vouwfiets

 Inclusief voor periode van 4 jaar:

 Periodiek herstel (1x groot + 2x klein onderhoud/jaar)

 Wekelijkse herstellingen (opvangen van kleine mankementen)

 Herstellingen op interventie (tussen 7 en 19 uur)

 Herstel na ongeval

 Diefstal: bij aantonen van 2 sleutels: enkel franchise   

 Hersteldienst voor niet-lease fietsen

MOBILITEITSPLAN 
Uitwerking: actieplan

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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 Lidmaatschap                                     (www.biketowork.be)

 Verzamelen van punten per gefietste werkdag: leuke voordelen voor 

medewerker

 Winter / zomer trofee: competitie tussen bedrijven volgens categorieën   

MOBILITEITSPLAN 
Uitwerking: actieplan

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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 infrastructuur en service: 

 Uitbreiding / verbeteringen fietsstallingen

 Fietsstroken

 Douches en lockers

 Badge systeem voor registratie (fietsvergoeding en controles)

 Opzet fietsen hersteldienst

 Opleiding: basis en gevorderde eerste hulp bij fietspech

MOBILITEITSPLAN 
Uitwerking: actieplan

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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 Carpool

 Voorzien gereserveerde parkeerplaatsen

 Selectie / afspraken carwash

 Badge systeem voor registratie (controles)

MOBILITEITSPLAN 
Uitwerking: actieplan

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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MOBILITEITSPLAN 
Uitwerking: communicatie

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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MOBILITEITSPLAN 
Uitwerking: communicatie

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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MOBILITEITSPLAN 
Uitwerking: communicatie

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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15 november 2012: levering eerste fietsen

MOBILITEITSPLAN 
Uitwerking: lancering

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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MOBILITEITSPLAN 
Uitwerking: car policy

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen

ECO 

DRIVING

GROENE

WAGENS

INSTALLATIE 

DONGLES

CO² UITSTOOT
PARKING 

ELECTRISCHE 

WAGENS

CAR FREE 

DAY
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MOBILITEITSPLAN 
Successen fietsen

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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MOBILITEITSPLAN 
Successen carpool

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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MOBILITEITSPLAN 
Successen

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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MOBILITEITSPLAN 
Successen

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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MOBILITEITSPLAN 
Successen

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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MOBILITEITSPLAN 
Successen
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MOBILITEITSPLAN 
Getuigenissen

Doelstelling

Mobiscan

Pendelfonds

Uitwerking

Successen

Getuigenissen
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Mobiscan – samenwerking opstartdossier voor dossier Pendelfonds.

 Kaat De Koninck & Yves Goossens

Mobiliteitsadviseurs

Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen

 Dienst Mobiliteit (DMOB)

Provincie Antwerpen

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

tel : 03 240 51 30

fax: 03 240 66 79 

e-mail: kaat.dekoninck@admin.provant.be ; yves.goossens2@admin.provant.be

website: www.provant.be/mobiliteit

Financieel Dossier – samenwerking voorbereiding financieel plan voor dossier Pendelfonds.

TRAJECT - MOBILITY MANAGEMENT

 Katrien Backx (mobility expert)

kab@traject.be, www.traject.be

Maria Hendrikaplein 65C, B-9000 Gent

tel.  09 242 32 80 GSM 0473 790 600

fax. 09 242 32 29 

Info

MOBILITEITSPLAN 

mailto:kaat.dekoninck@admin.provant.be
mailto:yves.goossens2@admin.provant.be
../../../../paukadk/Application Data/Microsoft/Handtekeningen/www.provant.be/mobiliteit
mailto:kab@traject.be
http://www.traject.be/


MOBILITEITSPLAN 

Reynaers Aluminum NV.

TOGETHER

FOR BETTER



PRAKTIJKVOORBEELD
FIETSVLOOT
Dimitri Durlet (Thuiszorg Vleminckveld)



netwerkmeeting mobiliteitscoördinatoren

dimitri durlet, thuiszorg vleminckveld

7 oktober 2014



thuiszorg vleminckveld : wie zijn we?

meer dan 60 jaar geleden (1951) gestart met 
opleidingscentrum tot ‘helpster’

 jaar later (1952) gestart met gezinszorg, erkende private 
dienst voor gezinszorg

aanvankelijk vooral hulp aan grote gezinnen

evolutie naar hulp aan bejaarden (jaren 80/90)

nu : terug verjonging cliënteel (specifieke doelgroepen)

15-tal jaar actief in aanvullende thuiszorg: poetsdienst, 
ook sociale economie via overname buurtdiensten in 2009



thuiszorg vleminckveld : werking

213 werknemers (verzorgenden, thuishelpsters, 
ondersteuning).

werken in Stad Antwerpen, districten en Mortsel.

11 regio’s (beperkt grondgebied). 

1 centraal kantoor : Vleminckveld 28, Antwerpen

2013 : 1.700 cliënten, 165.000 cliënturen



thuiszorg vleminckveld : dienstverlening 

dienst voor gezinszorg

120-tal verzorgenden (diploma/getuigschrift)

3 verzorgende in de nachtzorg (met andere 
partners)

“Flex”-ploeg voor snelle vaak korte interventies

taken: persoonsverzorging, huishouding, 
psycho-sociale ondersteuning, administratieve 
ondersteuning



thuiszorg vleminckveld : dienstverlening 

aanvullende thuishulp

 50-tal thuishelpsters (poetsvrouwen)

 hulp aan 600 cliënten

 taken: accent op poetsen 

opleiding polyvalent verzorgende/zorgkundige

 22 cursisten 

 jaarlijks, vanaf september t.e.m. juni

 theorie, praktijk en stages (thuiszorg en rusthuis)



 2009 : ‘ecoscan’ rond energieverbruik :

 mobiliteit : belangrijke mogelijkheden

 vervoersenquête alle medewerkers => 

 resultaten al goed  : 

 39% openbaar vervoer, 33% fiets, 28% auto

thuiszorg vleminckveld : fietsplan, de start



2010-2011 : EcoTof : duurzamere mobiliteit

 doelstelling : fiets naar 40%, auto naar 20%

 derdebetalersregeling lijn/NMBS, velo, 
fietsstalling, fietslessen, test fietsen… 

 ecotof ambassadeurs en uitstappen als beloning

thuiszorg vleminckveld, ecotof project 



 einde 2011: duurzamere mobiliteit

 doelstelling behaald

 groot enthousiasme ivm testfietsen 

 fietsen voor ons :

 efficiëntste manier van verplaatsen

 gezond

 milieuvriendelijk

thuiszorg vleminckveld, ecotof project 



 einde 2011: beslissing “tv lo-plan” 

 fietsen aanschaffen voor medewerkers

 middelen gevraagd aan pendelfonds : 0

 zelf financieren (beperkte middelen)

thuiszorg vleminckveld, ecotof project 



ecotof : “tv-lo” plan 

verplaatsen met eigen fiets : 0.15 euro/km

verplaatsen met een ‘tv-lo’

 degelijke stadsfiets met 7 versnellingen, stevige wielen, 
verlichting, dubbel slot en fietstassen 

 diefstalverzekering

 1 maal per jaar onderhoud

 voorwaarde : minimum verplaatsen tussen mei en 
september 

 0.10 euro/km verplaatsingkosten

 privé gebruik is toegestaan 



ecotof : “tv-lo” plan voor 55+ ers ! 

verplaatsen met de ‘e-tv-lo’

 een elektrische fiets met 7 versnellingen, verlichting, 
batterij met automomie van 40 a 50 kilometer, dubbel 
slot en fietstassen 

 diefstalverzekering

 1 maal per jaar onderhoud

 voorwaarde : minimum verplaatsen tussen mei en 
september 

 0.05 euro/km verplaatsingskosten 

 privé gebruik is toegestaan 



 “tv lo-plan” 

op zoek naar leverancier voor aankoop : 

 thuiszorg vleminckveld fiets : op maat en betaalbaar

 3 Antwerpse fietshandelaars

 iBike : startcase voor hen+meerdere locaties  

thuiszorg vleminckveld, “tv lo-plan” 



 lancering

 onverhoopt succes : 80 kandidaten

 goed voor voetdruk, maar ook sociaal

 lancering :

 pas-sessie tijdens nieuwjaarsreceptie

 lanceringsfeestje bij iBike (maart 2012)

thuiszorg vleminckveld, “tv lo-plan” 





 ondertussen 90 fietsen, grote tevredenheid

 elektrische fietsen : ook voor 

 -55 jaar met doktersattest

 flex poetsploeg 

 ook 4 vouwfietsen (in combinatie trein)

thuiszorg vleminckveld, “tv lo-plan”  : 2,5 jaar later



 onderhoudskosten lopen op. 

 wat is onderhoud/reparatie/ wie betaalt wat?

 opvolging manueel : veel werk (bij wissels)

 te goedkoop materiaal ? (bv fietstas) 

 ook fiets : hoe lang nog? 

 8 tal diefstallen (ondanks logo) 

thuiszorg vleminckveld, “tv lo-plan”  : 2,5 jaar later



PANELGESPREK



Moderator
Dirk Steyvers
Editor-in-Chief (Link2fleet)

Panelleden
Ellen Loosen
Mobiliteitscoördinator (Reynaers Aluminium)

Dimitri Durlet
Directeur (Thuiszorg Vleminckveld)

Yves Goossens
Mobiliteitsadviseur (PMP Provincie Antwerpen)

Johan De Mulder
B2B account manager en mede-zaakvoerderr (iBike)

Jan Vanhee
Directeur (Fiets&Werk)

OVERZICHT





WELKOM TERUG! 
HOE VERLIEP UW SESSIE?

7 oktober 2014
iBike Antwerpen



FIETSFISCALITEIT: DE 
DO’S EN DON’T’S
Vincent Meerschaert (Traject)



Fiscaliteit en de fiets

Netwerkmeeting VSV

7 oktober 2014
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bedrijfsfietsfietsvergoeding
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Fietsvergoeding

►Wat?

► Is geen wettelijke verplichting

► Is vaak in cao vastgelegd

► Bedrag vrij te bepalen door werkgever 

► Geen wettelijke beperking van aantal kilometer; werkgever kan wel 

beperking opleggen (zowel min. als max. afstand)
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Fietsvergoeding

►Wat komt in aanmerking:

► Woon-werkverplaatsingen (ook indien met bedrijfsfiets): 

 Hoeft niet de kortste weg te zijn; veiligste weg kan langer zijn

 Te bepalen in overleg met werkgever

► Voor- en natransport (zowel bij openbaar vervoer als bij auto); bv.:

 Met fiets naar station

 Met auto naar randparking en dan met fiets naar werk

► Kan toegekend worden voor meerdere ritten per dag (bv. tijdens lunch 

naar huis fietsen; gebroken diensten)

► Ook mogelijk voor dienstverplaatsingen

► Men kan voor bepaalde dagen fietsvergoeding krijgen en voor andere 

dagen autovergoeding

► Kan ook uitbetaald worden aan werknemers met bedrijfswagen die 

bepaalde dagen met fiets komen
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Fietsvergoeding

►Registratie: geen wettelijke regeling; mogelijkheden:

► Papieren formulier

► Digitale registratie gekoppeld aan elektronische toegangscontrole 

(“fietsknop” op badge-systeem)

► Via elektronische fietskalender van Bike to Work (excel-bestanden 

kunnen gedownload worden op bedrijfsniveau)

► Vaak in combinatie met “verklaring op eer”
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Fietsvergoeding

►Fiscaliteit:

► Vrijstelling tot 0,22€/km (0,145€ + indexatie)

► Voorwaarde: berekend op basis van effectief afgelegde kms

► Behoud van vrijstelling bij bewijzen van beroepskosten

► Fietsvergoeding voor dienstverplaatsingen met bedrijfsfiets: vergoeding 

is belastbare bezoldiging van de werknemer

►Vrijgesteld van RSZ

►Bedrijf: voor 100% aftrekbaar
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Bedrijfsfiets

►Ter beschikking stellen van een bedrijfsfiets (en toebehoren)

► Alle type fietsen zijn mogelijk (elektrische fiets, vouwfiets, bakfiets, …)

► Ook huurfietsen komen in aanmerking

► Is fiscaal vrijgesteld

 Voorwaarde: moet gebruikt worden voor woon-werkverplaatsingen

 Indien niet gebruikt voor woon-werkverplaatsingen: belastbaar voordeel, 

berekend op basis van de werkelijke waarde in hoofde van de werknemer

► Kan gecombineerd worden met een fietsvergoeding

► Voor bedrijf zijn de hieraan verbonden kosten voor 120% aftrekbaar

► Echter: onderhevig aan RSZ

 zie volgende slide
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Bedrijfsfiets

►Ter beschikking stellen van een bedrijfsfiets (en toebehoren)

► Onderhevig aan RSZ; bijdrage wordt berekend:

 Op basis van het zuiver privé-gebruik van de bedrijfsfiets (dus excl. 

beroepsverplaatsingen en woon-werkverkeer)

 Op basis van courante waarde (= prijs die werknemer in winkel zou betalen)

 13,07% in hoofd van de werknemer, 35% in hoofde van de werkgever

►Bv. Provincie Antwerpen

► afspraak met RSZ-administratie aandeel privé-verplaatsingen is 30%

► wkn betaalt 20€ / maand of 240€ / jaar voor bedrijfsfiets

► 240€ * 30% * 13,07% = 9,41 € / jaar
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Wat met fietsonderhoud?

►Fiets van de werknemer:

► Indien fietsvergoeding: wordt als all-in bedrag beschouwd, dus incl. 

onderhouds- en stallingskosten (ook fietsbijstand); dus bijkomende 

terugbetaling NIET vrij van RSZ en belastingen

► Indien terugbetaling van werkelijke kosten: de werkelijke onderhouds-

en herstellingskosten kunnen worden vergoed vrij van RSZ en 

belastingen voor zover het bedrag van de forfaitaire fietsvergoedingen 

niet wordt overschreden

►Fiets van de werkgever (bedrijfsfiets):

► Omvat ook onderhouds- en stallingskosten

► Dus zelfde fiscale en RSZ-behandeling als bedrijfsfiets
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Traject

Vincent Meerschaert

vme@traject.be

09 242 32 80

www.traject.be
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