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De stimulering van het fietsgebruik bij 
bedrijven in Vlaanderen

Webinar FOD Mobiliteit  - 15/06/2021
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Onderzoek verplaatsingsgedrag

Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens 
hoofdvervoerswijze woon-werkverkeer
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5de federale diagnostiek woon-werkverkeer – 2017 : 17% 
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De Grote Versnelling

Samenwerking tussen 3 overheden : Vlaanderen, provincies en gemeenten

Intentieverklaring :

Meer fietsers:
20% verplaatsingen tegen 2025
Hogere ambitie tegen 2030

Veiliger fietsen:
Vision Zero: 0 fietsdoden tegen 2040
Via jaarlijkse daling

Recreatief en functioneel fietsen nauwer
laten aansluiten



7
7

Inhoud

Fietsgebruik in het woon-werk verkeer: Onderzoek Verplaatsingsgedrag

De Grote Versnelling

Pendelfonds

Initiatieven vanuit de provincies: testkaravaan

Bike to work (Fietsersbond)

Vlaamse overheid als werkgever



8
8

Doelstellingen van het Pendelfonds

Decreet 30 juni 2006 
Het fonds heeft tot doel subsidies voor bedrijven aan te reiken voor 
de realisatie van projecten die specifieke duurzame 
mobiliteitsmaatregelen inzake woon-werkverkeer inhouden.

Regeerakkoord 2019-2024
Het aandeel duurzame modi (te voet, per (e-)step, (e-)fiets of 
speedpedelec, en met collectief vervoer of taxi) stijgt voor het 
woon-werkverkeer in Vlaanderen tot 40%. 
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10 soorten subsidieerbare maatregelen (1)

1° infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen, verplaatsingen met 
elektrisch aangedreven fietsen, verplaatsingen met een voortbewegingstoestel of 
carpooling faciliteren
2° de aankoop en leasing van bedrijfsfietsen, elektrisch aangedreven bedrijfsfietsen
en bedrijfsvoortbewegingstoestellen
3° het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen
4° vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer
5° kosten voor fietsonderhoud en de kosten voor het onderhoud van elektrisch 
aangedreven fietsen en voortbewegingstoestellen
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10 soorten subsidieerbare maatregelen (2)

6° fietsvergoedingen
7° onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven
8° de aankoop van uitrusting voor fietsers, gebruikers van elektrisch 
aangedreven fietsen en gebruikers van voortbewegingstoestellen
9° projectcoördinatiekosten
10° vergoedingen om innovatieve vormen van woon-werkverkeer te 
organiseren en te gebruiken.
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Indienen van een subsidiedossier

Alleen wanneer er een oproep loopt!
Minister beslist of en wanneer er een oproep wordt gelanceerd > volgende 
oproep in september 2021
Bekendmaking via www.pendelfonds.be, via provinciale mobiliteitspunten 
(PMP) en via pers
Aanvraag via website www.pendelfonds.be
Ondersteuning bij het opstellen van een dossier door de provinciale 
mobiliteitspunten (PMP) > contactinfo op website
Strikte termijnen!

http://www.pendelfonds.be/
http://www.pendelfonds.be/
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Evaluatie Pendelfonds
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Evolutie van het aantal dossiers 
(12 oproepen)
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Kencijfers

Gemiddeld werd er in de voorbije 12 jaar (2007-2018) gemiddeld 1 oproep 
per jaar gelanceerd (doel = 2)
In totaal werd er vanuit het Pendelfonds 34,1 miljoen euro gesubsidieerd 
in bedrijven
Reserves momenteel ca. 2,5 miljoen euro
In totaal waren meer dan 300.000 werknemers (potentieel) betrokken.
Meer dan de helft (52,4%) van de bedrijven die gesubsidieerd werden, zijn grote 
bedrijven (die slechts ca. 4% van het totaal aantal bedrijven vanaf 10 werknemers 
uitmaken)
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Overzicht modale verschuiving
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Evaluatie modale verschuiving 
(projecten in oproep 1 tot 8)

Het procentueel aandeel autosolisten is gedaald van ongeveer 72% naar 63%.
De fiets kent de grootste stijging binnen de duurzame modi: van ongeveer 11% naar 
bijna 17%.
De trein is de tweede grootste stijger binnen de duurzame modi: van 2,78% naar 
4,78%.
Er zijn ca. 20.000 duurzame gebruikers bijgekomen.
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Mentale shift door de testkaravaan
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Hoe stimuleert Vlaamse overheid als werkgever de 
fiets binnen het woon-werk verkeer?

Historiek

Nota “Fietsbeleid voor de kantoorgebouwen in beheer van Het 
Facilitair Bedrijf”

- doel van het fietsbeleid
- de richtlijnen voor de fietsvoorzieningen
- de uitvoering van het fietsbeleid. 

Waar wil men naartoe

- de fiets stimuleren als vervoersmiddel voor woon-werk- en 
dienstverplaatsingen, zowel voor hoofd- als deeltrajecten.

- een algemeen kader scheppen waaraan de fietsvoorzieningen 
(fietsenstalling, kleed- en doucheruimte en dienstfietsen) 
moeten voldoen.

- Bijdragen aan SDG 13 – klimaatverandering, SDG 3 – goede 
gezondheid & welzijn en SDG 8 – waardig werk en 
economische groei
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Hoe stimuleert Vlaamse overheid als werkgever de 
fiets binnen het woon-werk verkeer?

Waar staan we vandaag?

- Aanstelling fietsmanager en oprichting 
kernteam

- Raamcontracten voor de aankoop en 
anderzijds voor het onderhoud van 
dienstfietsen

- Fietsherstelzuilen werden geïnstalleerd
- Blue-Bike-abonnementen werden voorzien 

voor dienstverplaatsingen 
- Fietsleasing voor personeel vanaf eind 2021
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Hoe stimuleert Vlaamse overheid als werkgever de 
fiets binnen het woon-werk verkeer?

Waar wil men naartoe (2)

- fietsmanager van Het Facilitair Bedrijf stelt ieder jaar een fietsactieplan op, 
- Om de voortgang en effect van het fietsbeleid te meten, zal Het Facilitair Bedrijf: 

- Om de drie jaar de eindgebruikers bevragen
- Jaarlijks de fietsvoorzieningen in de kantoorgebouwen evalueren
- Het gebruik van de dienstfietsen meten en evalueren
- De mobiliteitsstromen tot de sites opvolgen
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Hoe stimuleert Vlaanderen als werkgever de fiets 
binnen het woon-werk verkeer?

Waar staan we vandaag? (2)

- Verschillende faciliteiten (fietsenstalling, doucheruimtes,…) voor fietsers werden zoveel mogelijk 
geoptimaliseerd

- In 2019 
- vond in het kader van Dikke Truien-dag de Koers op Rollen plaats, een wedstrijd tussen de 

verschillende gebouwen
- kregen fietsers op Dikke Truien-dag een ontbijt aangeboden en werd er onderhoudsbeurt

aangeboden voor de eigen fiets
- 12/02/19 ontving Het Facilitair Bedrijf de zilveren CFE-award. De ‘Cycle Friendly Employer’; CFE-

certificates zijn de Europese labels voor fietsvriendelijke bedrijven. De Vlaamse overheid is 
bovendien de eerste werkgever in België die hiervoor een zilveren medaille heeft behaald
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VRAGEN?
Jan Pelckmans
Fietsmanager

Afdeling Beleid 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaamse Overheid

tel.: +32 2 553 71 20

jan.pelckmans@mow.vlaanderen.be

mailto:jan.pelckmans@mow.vlaanderen.be

