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De ACLVB denkt na over jouw mobiliteit

September, dat betekent steevast druk-druk.  
Zeker op de weg. Gehaspel in de spits, gemopper 
over verkeer dat niet doorstroomt. De cijfers over 
ons mobiliteits patroon zijn hallucinant: in 2015 
spendeerde de gemiddelde Belg 44 uur in de file.  

Meer dan een doorsnee werkweek dus.  
Als er niets verandert, zal onze verplaatsingstijd in 
2030 ruim een kwart langer zijn! Schadelijk voor 
de economie, nefast voor mens en leefmilieu.  
Niet wat we willen toch?

Hoog tijd voor oplossingen! 
ACLVB ziet wegen naar een duurzaam mobiliteitsbeleid.



Sturende budgetten

Verminder het gebruik van bedrijfswagens via een 
mobiliteitsbudget
Ondanks de beslissing van de federale regering om toch het 
principe ‘cash for car’ toe te passen blijft de ACLVB pleiten 
voor een mobiliteitsbudget dat gewenst gedrag ‘stuurt’ 
en fiscaal rechtvaardig is. Daarbij moet de werknemer zelf 
mobiliteitskeuzes kunnen maken naargelang de persoonlij-
ke behoeften. Het collectief belang mag hierbij echter niet 
verwaarloosd worden.

Veralgemeen de derdebetalersregeling
De ACLVB dringt aan op een tegemoetkoming in de kosten 
voor woon-werkverkeer voor alle werknemers, ook degenen 
die op minder dan 5 km van het werk wonen. Meer zelfs: 
ACLVB ijvert voor een veralgemening van de derdebetalers-
regeling van het gemeenschappelijk openbaar vervoer voor 
werknemers (d.w.z. 80% betaald door de werkgever en  
20% ten laste van de overheid). 

Maak carpooling nog aantrekkelijker
Eenvoudige maatregelen kunnen carpoolen aantrekkelijker 
maken. Denk aan het voorzien van gereserveerde carpool-
parkeerplaatsen dicht bij de ingang van de onderneming. 

Meer middelen voor het Pendelfonds
Ondernemingen in Vlaanderen kunnen gebruikmaken van 
het Pendelfonds om hun mobiliteitsplannen te laten  
begeleiden en ondersteunen. De middelen hiervoor gingen 
er de laatste jaren stelselmatig op achteruit. Onterecht, vindt 
de ACLVB.

Volle gas voor het sociaal overleg  
op bedrijfsniveau en overkoepelend

Maak overkoepelende actieplannen
Werknemers hebben recht op meer én betere inspraak in  
het mobiliteitsbeleid van hun bedrijf. Een diagnose op  
bedrijfsniveau is echter niet genoeg. De driejaarlijkse 
federale diagnostiek moet volgens de ACLVB uitmonden in 
concrete actieplannen. Overkoepelende actieplannen ook, 
waarbij hele industriezones, wijken, steden, … gezamenlijk 
de mobiliteitsproblemen aanpakken. 

www.aclvb.be/nl/mobiliteit

Bedrijfsvervoerplannen of slimme kilometerheffingen? 
Doe maar bedrijfsvervoerplannen!
Een slimme kilometerheffing dwingt de werknemer om na te 
denken over mobiliteit. Maar laten we eerlijk zijn: de keuze-
vrijheid om op een bepaalde plaats te gaan wonen of werken 
ligt niet altijd bij de werknemer of werkzoekende, terwijl zo’n 
extra taks wel voor zijn of haar rekening is. Een bedrijfsver-
voerplan daarentegen verplicht de werkgever om de  
mobiliteit van de werknemers ter harte te nemen.

Het zou goed zijn om – zoals in Brussel – bedrijfsvervoer-
plannen ook in Vlaanderen verplicht te maken. Zo’n plan 
bindt werkgevers om na te denken over de mobiliteit van 
hun personeel en verbeteringen door te voeren in samen-
spraak met de werknemers. 

Schakelen naar een innovatieve 
organisatie

Samen met de werkgevers en de overheid wil de ACLVB 
nadenken over een meer innovatieve arbeidsorganisatie. 
Nieuwe werkvormen maken minder verplaatsingen nood-
zakelijk. De werknemer meer keuze laten in zijn werkuren en 
ruimte voor thuiswerk reduceert het verkeer en kan bijdragen 
aan een betere werk-privébalans. En via slimme, technologi-
sche toepassingen moet de bestaande verkeersinfrastructuur 
beter benut worden. 

Eindbestemming duurzaamheid

Een nationaal klimaatplan, meer middelen voor openbaar 
vervoer en een rechtvaardige ecofiscaliteit zijn voor de ACLVB 
de belangrijkste opdrachten voor onze overheden (federaal 
en regionaal) om zonder omwegen te komen tot een  
duurzame mobiliteit. Onze levenskwaliteit hangt ervan af!

Heb je vragen rond mobiliteit of innovatieve  
arbeidsorganisatie? Contacteer onze milieuhelpdesk. 
www.aclvb.be/nl/energie-milieu-en-mobiliteit


