
Cleaner Car Contracts wil schonere auto’s op de weg krijgen. Om dat te 

bereiken, brengen we leasebedrijven, fleetowners en de milieubeweging 

samen. Ons gemeenschappelijk doel: een meer duurzame bedrijfsmobiliteit, 

minder brandstofkosten en een schonere wereld. Door deel te nemen, 

engageren leasefirma’s en fleetowners zich om hun wagenpark ecologischer 

te maken. Ze verbinden zich ertoe om vooropgestelde verbeteringen op het 

vlak van CO
2
-uitstoot en Ecoscore na te streven en krijgen hiervoor erkenning, 

ondersteuning en advies vanuit het netwerk.

Samen op weg 
naar een 
schonere leasevloot

www.cleanercarcontracts.be
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Cleaner Car Contracts (CCC) is een Europees verhaal: sinds 2010 werken 
ondernemingen en ngo’s samen om duurzame mobiliteit in verschillende 
Europese landen te stimuleren. In België zijn grote leasingbedrijven zoals Athlon 
Car Lease en KBC Lease toegetreden tot de Cleaner Cars-coalitie. Zij maken het 
verschil door steeds meer milieuvriendelijke oplossingen aan te bieden voor de 
mobiliteitsbehoeften van hun klanten: aardgasvoertuigen en (semi-)elektrische 
voertuigen en ook alternatieve diensten zoals bedrijfs- en leasefietsen of 
mobiliteitskaarten. Tegelijk zetten ook meer en meer ondernemingen bewust 
in op een duurzame fleet. Toppers zoals Deloitte, Siemens en BOSS Paints lid te 
worden van de Cleaner Cars-coalitie. 

Via Cleaner Car Contracts verminderen leasebedrijven, fleetowners en 
maatschappelijke organisaties zo samen de belasting op het leefmilieu. Tegelijk 
stimuleren ze de markt van schonere wagens, dagen ze autoconstructeurs 
uit om groen te innoveren en versnellen ze de transitie naar meer duurzame 
vormen van mobiliteit. De Cleaner Cars-coalitie is ook een kennisplatform: de 
CCC-partners wisselen informatie uit over onder meer nieuwe diensten van 
leasemaatschappijen, de verwezenlijkingen van deelnemende bedrijven en 
veranderingen in fiscaliteit en wetgeving.

Hoe gaat Cleaner Car Contracts in zijn werk?
Meten is weten: op basis van metingen brengen we de groene evolutie van het wagenpark 
van de deelnemende bedrijven en leasemaatschappijen in beeld. Hierbij ligt de focus op de 
vermindering van de CO

2
-uitstoot en op de Ecoscore. Dit is een milieuscore voor voertuigen 

die aangeeft hoe goed een voertuig scoort op vlak van de uitstoot van broeikasgassen, 
luchtkwaliteit en geluidshinder. 

Concreet streven we volgende doelen na:

• De conventionele leasevloot heeft in 2020 een uitstoot van maximaal 95 g CO
2
/km;

• De gemiddelde Ecoscore van de leasevloot bedraagt 70 in 2020;
• (facultatief meerdere doelstellingen, vrij in te vullen).

Daarnaast kunt u zichzelf tussentijdse doelen stellen: een verbetering van de gemiddelde 
Ecoscore met 5% in het eerste jaar, bijvoorbeeld. Of u kunt opteren voor specifieke 
doelstellingen gekoppeld aan het beleid binnen uw bedrijf, zoals het opnemen van 10 
volledig elektrische wagens in uw wagenpark.



Wat vragen we?
Cleaner Car Contracts-fleetowners en -leasebedrijven verbinden zich ertoe om 
vooropgestelde verbeteringen op het vlak van CO

2
-uitstoot en Ecoscore na te streven. 

Ze slaan hiervoor de handen in elkaar en stellen de nodige data voor monitoring van de 
resultaten ter beschikking van Cleaner Car Contracts. Deze data worden vertrouwelijk 
behandeld. Fleetowners zetten het thema duurzaamheid op de agenda van het overleg met 
de leasingmaatschappij waar ze klant zijn. Ze brengen de campagne onder de aandacht 
en roepen hun leasingbedrijf op om zich ook aan te sluiten bij Cleaner Car Contracts. Ze 
delen binnen de coalitie kennis en ervaringen over hun mobiliteitsbeleid en duiden een 
aanspreekpunt aan voor de activiteiten van Cleaner Car Contracts.

Wat krijgt u hiervoor terug?

Erkenning en zichtbaarhei<d
Uw onderneming krijgt het Cleaner Car Contracts Certificaat als bewijs voor uw deelname, 
een certificaat dat u onder meer kan gebruiken voor uw duurzaamheidsverslaggeving. We 
vermelden uw deelname en het logo van uw onderneming in de communicatie rond de 
CCC-campagne.

Kennis en inzicht
We brengen vertegenwoordigers van de CCC-bedrijven samen en zorgen voor een 
nieuwsbrief met bruikbare informatie van en voor fleetowners en leasebedrijven. Via de 
CCC-benchmark kan u zich vergelijken met gelijkaardige organisaties op vlak van duurzame 
mobiliteit.

Netwerk
U komt in contact met gelijkgestemden en bedrijven/organisaties die u kunnen 
ondersteunen in uw zoektocht naar duurzame bedrijfsmobiliteit.

Invloed
Laat uw belang horen in de (inter)nationale politieke arena. De CCC-coalitie bundelt de 
krachten om oplossingen voor te leggen bij de bevoegde overheden.



Hoe neemt u deel aan Cleaner Car Contracts?

Stap 1: Schrijf u in
Inschrijven doet u door een mail te sturen naar info@cleanercarcontracts.be

Stap 2: Onderteken het Cleaner Car Contracts Convenant
Wij stellen een CCC-convenant op met de streefdoelen en wederzijdse engagementen. Deze 
wordt door u en door Cleaner Car Contracts ondertekend.

Stap 3: Leg uw beginsituatie vast
Om de vorderingen van uw wagenpark te kunnen vaststellen, is het nodig om de 
startsituatie te meten. Dit gebeurt onder meer met behulp van de chassistool van de 
Ecoscore. Met dit handige instrument plakt u eenvoudig de chassisnummers van de 
voertuigen in de invoertabel. Vervolgens vult de tool de verdere gegevens van de wagen 
automatisch aan. 

Partners
Cleaner Car Contracts is een initiatief van:

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen coördineert dit project in België.  
Zie www.bondbeterleefmilieu.be

Stichting Natuur & Milieu is de drijvende kracht achter de coalitie in Nederland en andere 
Europese landen.  
Zie www.natuurenmilieu.be

The European Climate Foundation ondersteunt het project.  
Zie www.europeanclimate.org
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