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Woon-werkverplaatsingen in 2019 en 2020 
 

1. Inleiding 

De woon-werkverplaatsingen vertegenwoordigen bijna een vijfde van alle gemaakte verplaatsingen door de Belgen1. 

Dit aandeel is niet constant doorheen de dag. Tijdens de ochtendspits is ruim de helft van de Belgen die zich 

verplaatsen onderweg naar het werk. Het grote aandeel van dit soort verplaatsingen ondersteunt de interesse van de 

overheidsinstanties om deze te analyseren. Zo organiseert de FOD Mobiliteit en Vervoer sinds 2005 om de drie jaar 

een verplichte enquête voor alle werkgevers met meer dan 100 werknemers2. De federale enquête over woon-

werkverplaatsingen maakt het mogelijk gegevens te verzamelen, maar is ook bedoeld om werkgevers aan te moedigen 

bepaalde maatregelen te nemen om het gebruik van duurzamere vervoerswijzen te bevorderen. 

Om methodologische redenen is deze federale enquête, net als andere gegevensbronnen, gericht op het belangrijkste 

vervoermiddel dat door elke werknemer wordt gebruikt, namelijk het vervoermiddel waarmee de werknemer op de 

meeste dagen van het jaar de grootste afstand aflegt. Het voor- of het natraject (bijvoorbeeld de fiets nemen om naar 

het station te gaan) en vooral de minder regelmatig gebruikte modi (zoals alleen fietsen in de zomer of één keer per 

week carpoolen met een collega) worden daarom meestal niet in de statistieken opgenomen. 

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft tweemaal een online enquête laten uitvoeren bij 2000 Belgische werknemers3 om 

informatie te verkrijgen die ontbreekt in andere, vaak gebruikte gegevensbronnen. De omvang van de steekproef geeft 

een goed beeld van de tendensen op Belgisch niveau, maar laat echter niet toe om informatie te verkrijgen op een 

fijnmazig ruimtelijk niveau. 

Een eerste BeMob-enquête over het woon-werkverkeer werd afgenomen eind december 2019, een paar maanden 

vóór de COVID-19-gezondheidscrisis. Een tweede enquête werd uitgevoerd eind december 2020, toen de pandemie 

al ruim 8 maanden aan de gang was en België een tweede coronagolf en bijgevolg strenge lockdown-maatregelen 

kende. Deze maatschappelijke context heeft een aanzienlijke impact op de resultaten van de woon-

werkverplaatsingen ten tijde van de bevraging en dient dus zeker mee in rekening genomen te worden. 

 

2. Modale verdeling 

Tabel 1 toont de verdeling van de respondenten naar hun gebruikelijke vervoersketen, d.w.z. de combinatie van modi 

die zij het vaakst gebruiken voor hun woon-werkverkeer4. Gegroepeerd naar hoofdvervoerswijze (de vervoerswijze 

waarmee de grootste afstand wordt afgelegd) blijkt dat de resultaten in lijn liggen met de resultaten van de federale 

enquête over de woon-werkverplaatsingen van 2017, ondanks de beslist zeer verschillende methodologieën. 

Aangezien het belangrijk is om het effect van de gezondheidscrisis op het verplaatsingsgedrag van de pendelaars te 
benadrukken, geven we de evolutie weer in de modale verdeling van de gebruikelijke vervoersketens tussen de eerste 
en tweede enquête.  
Het is duidelijk zichtbaar dat het gebruik van de wagen toeneemt tijdens de gezondheidscrisis ten nadele van het 
openbaar vervoer, dit zowel voor trein als metro, tram en bus als hoofdvervoerswijze. Wat de zachte modi betreft, 
stijgt het wandelen licht maar gaat het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel erop achteruit. 
 
 
 
 

 
1 Enquête monitor over de mobiliteit van de Belgen, 2017 
2 Wet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsing van de werknemer 
3 Enquête uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX tussen 16 en 27 december 2019 en tussen 28 december 2020 en 1 januari 
2021 bij 2000 actieve Belgen representatief op geslacht, leeftijd en regio. De maximale foutenmarge bij 2000 actieve Belgen 
bedraagt respectievelijk 2,08% en 2,19%. 
4 Behalve wanneer het de enige manier van verplaatsen is, wordt wandelen hier buiten beschouwing gelaten. 



3 
 

Gedetailleerde gebruikelijke vervoersketen (zonder te voet als voor- of 
natraject) 

Hoofdvervoerswijze van de gebruikelijke 
vervoersketen 

Diagnostiek 
WWV 2017 

  2019 2020 Evolutie   2019 2020 Evolutie   

Alleen auto als bestuurder 59,1% 62,6% 3,5% 

Auto 61,7% 66,0% 4,3% 
65% (+2,5% 

carpool) 
Alleen auto als passagier 2,0% 1,8% -0,2% 

Fiets + auto 0,6% 1,6% 1,0% 

Alleen motorfiets 1,2% 0,8% -0,4% Motorfiets 1,2% 0,8% -0,4% 1,2% 

Trein + MTB5 2,7% 1,9% -0,9% 

Trein 10,5% 8,6% -1,9% 10,6% 

Trein + auto/motorfiets 2,5% 1,6% -0,8% 

Alleen trein 1,9% 1,1% -0,8% 

Trein + fiets 1,6% 1,6% 0,0% 

Trein + auto/motorfiets + MTB 0,9% 1,0% 0,0% 

Trein + fiets + MTB 0,6% 0,7% 0,1% 

Trein + auto/motorfiets + fiets 0,2% 0,7% 0,4% 

Alleen MTB 7,1% 5,4% -1,7% 
Metro/tram/ 
bus 

8,8% 7,3% -1,5% 6,8% MTB + auto/motorfiets 1,0% 0,9% -0,1% 

MTB + fiets 0,7% 0,9% 0,2% 

Collectief vervoer georganiseerd door de 
werkgever 

0,2% 0,3% 0,2% 
Collectief 
vervoer 

0,2% 0,3% 0,1% 0,6% 

Alleen fiets 14,1% 13,1% -1,0% Fiets 14,1% 13,1% -1,0% 11,1% 

Alleen te voet 3,4% 3,7% 0,4% 
Te voet 3,4% 3,7% 0,4% 2,3% 

Alleen step 0,0% 0,0% 0,0% 

Tabel 1: Evolutie van de modale verdeling van de gebruikelijke vervoersketen tussen december 2019 en december 2020 

Tabel 2 telt bij de gebruikelijke vervoersketen ook de verplaatsingen in de occasionele of minder vaak gebruikte ketens. 

Het is te zeggen: “alle vervoersketens” telt naast de gewoonlijke vervoersketen ook de occasionele vervoersketen op. 

De secundaire vervoerswijze duidt op het gebruik van de modus als voor- of natraject. Bijvoorbeeld: in 2020 was de 

fiets voor 13,1% werknemers de hoofdvervoerswijze, maar werd ook meer occasioneel gebruikt (voor de hele woon-

werkafstand) door bijna 12% werknemers. Als we daarbij ook nog eens rekening houden met de mensen die de fiets 

gebruiken als voor- of natraject (bv. om naar het station te gaan), zien we dat in totaal 30,5% van de Belgische 

werknemers de fiets gebruikt om zich naar het werk te begeven. 
 

 Alle vervoersketens 
Hoofdvervoerswijze  

(alle ketens) 
Hoofd- of secundaire 

vervoerswijze (alle ketens) 

  2019 2020 Evolutie 2019 2020 Evolutie 2019 2020 Evolutie 

Alleen auto als bestuurder 71,7% 76,0% 4,3% 

76,3% 81,0% 4,8% 79,7% 83,8% 4,2% 
Alleen auto als passagier 12,7% 9,3% -3,5% 

Fiets + auto 0,7% 2,9% 2,2% 

Alleen motorfiets 2,5% 3,6% 1,0% 

Trein + MTB 4,9% 3,1% -1,8% 

15,6% 12,7% -2,9% 15,6% 12,7% -2,9% 

Trein + auto/motorfiets 4,4% 3,1% -1,3% 

Alleen trein 4,5% 3,3% -1,2% 

Trein + fiets 3,0% 2,7% -0,3% 

Trein + auto/motorfiets + MTB 2,2% 2,0% -0,2% 

Trein + fiets + MTB 1,7% 1,4% -0,3% 

Trein + auto/motorfiets + fiets 0,6% 1,1% 0,5% 

Alleen MTB 11,7% 8,4% -3,3% 

13,4% 10,4% -3,0% 19,6% 15,4% -4,2% MTB + auto/motorfiets 1,5% 1,4% -0,1% 

MTB + fiets 1,4% 1,3% -0,1% 

Collectief vervoer georganiseerd 
door de werkgever 

0,2% 0,5% 0,4% 0,3% 0,7% 0,4%       

Alleen fiets 24,3% 25,0% 0,6% 24,3% 25,0% 0,6% 28,9% 30,5% 1,7% 

Alleen te voet 8,2% 9,3% 1,1% 
8,5% 9,6% 1,2%       

Alleen step 0,3% 0,2% -0,1% 

  Tabel 2: Modale verdeling van de verschillende vervoersketen 

 
5 Metro, tram, of bus 
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Als we de enquêtes van eind 2019 en eind 2020 naast elkaar zetten, zien we volgende evolutie: 

• Het gebruik van de auto voor het woon-werkverkeer stijgt en dit voornamelijk aan de kant van de bestuurders 

die hun eigen auto waarschijnlijk als een veilige keuze beschouwen. Aan de kant van de passagiers zien we 

echter een daling: carpoolen of samen rijden met leden die niet tot het gezin behoren werd sterk afgeraden 

en zelfs beboet tijdens de lockdown. Waar er in 2019 nog een ruim percentage werknemers was die de wagen 

occasioneel gebruikten als passagier, daalt dit aantal in 2020 ten voordele van het wagengebruik alleen. 

• Bij het openbaar vervoer zien we een sterke daling tijdens de gezondheidscrisis: de metro, tram en bus, die 

meestal personen over een kortere afstand vervoeren dan de trein, is hier de grootste dupe van. Ook als 

alternatief voor de hoofdvervoerswijze en als aanvullende modus bij de trein scoren metro, tram en bus slecht. 

• Alhoewel de actieve modi niet echt uitgesproken toenemen als hoofdvervoerswijze (in tegendeel zelfs, er is 

een daling voor het fietsgebruik), nemen ze toch toe als alternatief voor de gewoonlijke hoofdvervoerswijze 

en voor wat de fiets betreft, ook als voor- en natraject bij het openbaar vervoer en de wagen. 

 

3. Verandert men vaak van keten of van modus? 
 

a) Aandeel werknemers dat al dan niet verandert van keten/modus 

Tabel 3 toont het percentage werknemers dat nooit verandert van vervoerswijze.  

Uit de tabel blijkt: 

• In december 2020 geeft 73,2% van de werknemers die de wagen gebruiken, als bestuurder, om naar het werk 

te gaan, aan dat ze steeds dezelfde keten gebruiken.  

• 53,4% van de werknemers die de trein als hoofdvervoerswijze hebben, verandert niet van hoofdvervoerswijze. 

Onafhankelijk van wat het voor- of natraject is, ze nemen steeds de trein als hoofdvervoerswijze.  

• 60,2% werknemers heeft steeds dezelfde vervoersketen 

• 66,6% heeft steeds dezelfde hoofdvervoerswijze 

We kunnen besluiten dat 60% van de werknemers een vaste vervoersketen heeft. Voor twee derde van de 

werknemers ligt de gebruikte hoofdvervoerswijze bij zekerheid vast. De gebruikers van de wagen zijn het meest 

standvastig in telkens opnieuw de keuze voor de wagen. 

Enkel deze keten gebruikt Enkel deze modus gebruikt 

Alleen auto als bestuurder 73,2% 

Auto/ motorfiets 77,7% 
Alleen auto als passagier 21,5% 

Fiets + auto 36,9% 

Alleen motorfiets 30,2% 

Trein + MTB 52,5% 

Trein 53,4% 

Trein + auto/motorfiets 33,2% 

Alleen trein 43,3% 

Trein + fiets 24,4% 

Trein + auto/motorfiets + MTB 30,6% 

Trein + fiets + MTB 22,8% 

Trein + auto/motorfiets + fiets 32,3% 

Alleen MTB 46,9% 

MTB 42,7% MTB + auto/motorfiets 43,9% 

MTB + fiets 11,7% 

Collectief vervoer georganiseerd door de werkgever 0,0% Collectief vervoer 0,0% 

Alleen fiets 37,0% Fiets 37,0% 

Alleen te voet 57,6% 
Te voet 57,6% 

Alleen step 0,0% 

Alle vervoersketens 60,2% Alle modi 66,6% 

                       Tabel 3: “Ik verander nooit van keten/modus”
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                     Waarom verandert men van modus? 

Naast de vraag of een werknemer al dan niet verandert van vervoerswijze, stelt zich eveneens de vraag waaróm de 

werknemer verandert van modus? 

Redenen om te veranderen van modus 2020 
Auto/ 

motorfiets 
Trein MTB Fiets Te voet Alles modi 

Een werkverplichting (bijv. de verplichting om vanwege een 
vergadering eerder aan te komen of later te vertrekken) 

7,3% 18,7% 9,3% 6,3% 15,8% 8,6% 

Familiale verplichtingen (bijv. kinderen naar school 
brengen) 

4,6% 9,4% 6,4% 2,3% 1,4% 4,7% 

De weersomstandigheden van de dag 20,2% 18,3% 25,6% 51,0% 22,2% 24,6% 

Afhankelijk van het seizoen 13,5% 8,5% 11,4% 9,8% 7,5% 12,2% 

Afhankelijk van mijn voorkeur van de dag 11,5% 9,8% 14,8% 10,6% 7,2% 11,4% 

Een verandering van de werkplek (bijv. omwille van 
deelname aan een externe activiteit) 

8,2% 14,8% 7,8% 11,3% 15,9% 9,4% 

Ik moet in de loop van dag een andere verplaatsing doen 
(bijv. doktersafspraak voor mezelf of mijn kinderen, een 
aankoop doen, naar de bank gaan, aan sport doen, etc.) 

4,8% 10,0% 10,7% 12,9% 15,5% 7,3% 

Staking of verstoring van het openbaar vervoer 3,3% 55,9% 56,7% 0,7% 0,0% 11,3% 

Herstelling of onderhoud van het vervoermiddel 
(onderhoud fiets, wagen in garage, etc.) 

16,8% 8,1% 3,9% 17,1% 1,7% 14,6% 

Piekuren vermijden bij het openbaar vervoer 1,7% 9,6% 11,2% 0,3% 3,9% 3,0% 

Files en verkeerscongestie vermijden 6,2% 4,5% 8,5% 0,0% 2,9% 5,4% 

Tabel 4: Waarom veranderen van vervoerswijze? 

De respondenten konden meerdere antwoorden opgeven waarom ze veranderen van vervoerswijze. Het gaat hierbij 

niet alleen over de hoofdvervoerswijze maar eveneens over het voor- en natraject in de gebruikelijke vervoersketen. 

De vraag werd enkel gesteld aan de respondenten die regelmatig veranderen van modus maar de percentages houden 

wel rekening met het geheel van gebruikers van een vervoerswijze. Van de werknemers die de auto of moto gebruiken 

als hoofdvervoerswijze in de gebruikelijke vervoersketen geeft 7,3% aan dat ze veranderen van vervoerswijze omwille 

van een werkverplichting. 

De weersomstandigheden van de dag zijn de voornaamste reden over alle modi heen om de veranderen van modus, 

zeker voor de fietsers. Daarna volgt de herstelling of het onderhoud van een vervoermiddel, wat in hoofdzaak 

belangrijk is voor auto-, moto- en fietsgebruikers. De derde meest voorkomende reden is de afhankelijkheid van het 

seizoen. 

Voor het openbaar vervoer weegt voor meer dan de helft van de gebruikers een staking of verstoring door op hun 

beslissing om de vervoerswijze te wijzigen en naast de weersomstandigheden komt het vermijden van de piekuren 

naar boven als reden om het openbaar vervoer niet te gebruiken. Treingebruikers en werknemers die te voet naar het 

werk gaan hebben met elkaar gemeen dat ze hun keuze wijzigen als gevolg van een werkverplichting of een 

verandering van werkplek. 

 

b) Gebruik van meerdere modi doorheen de tijd 

Wanneer men niet steeds hetzelfde hoofdvervoermiddel kiest, welk ander vervoermiddel gebruikt men dan het vaakst 

als alternatief? Tabel 5 geeft weer hoeveel er geswitcht wordt tussen de verschillende vervoerswijzen onderling. 

In 2020 gebruikt 42,9% van de pendelaars die over het algemeen de trein nemen, ook de wagen als alternatieve 

hoofdvervoerswijze.  
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Hoofdvervoerswijze van de 
gebruikelijke vervoersketen 

Auto/motorfiets Trein MTB Fiets Te voet 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Auto/carpool     5,2% 3,9% 2,8% 2,1% 12,9% 14,9% 2,6% 3,6% 

Motorfiets     8,2% 0,0% 18,9% 12,3% 24,2% 29,2% 0,0% 0,0% 

Trein 36,4% 42,9%     5,5% 1,3% 3,6% 4,9% 2,3% 0,8% 

MTB 30,0% 38,1% 11,4% 13,1%     13,2% 13,9% 20,6% 17,8% 

Fiets 44,3% 47,9% 5,0% 4,0% 12,4% 8,2%     8,4% 14,8% 

Te voet 17,7% 30,1% 0,9% 0,0% 7,7% 11,0% 8,0% 7,6%     

Tabel 5: Veranderingen van modus tussen de verschillende vervoerswijzen 

• Ten opzichte van 2019, zijn de wagen en de fiets de winnaars wanneer het gaat om alternatieven voor de 

hoofdvervoerswijzen. 

• Het openbaar vervoer daarentegen kent een daling als alternatief. Enkel metro/tram/bus-pendelaars 

kiezen iets meer voor de trein dan voorheen wanneer ze niet met metro, tram of bus reizen. 

• Voor de voetgangers is de trend meer verdeeld: werknemers gaan vanuit de wagen en vanop de fiets meer 

overstappen op het traject helemaal te voet afleggen. De gebruikelijke voetgangers gaan daarentegen niet 

meer overstappen op de fiets maar wel op de wagen en op metro, tram en bus. 

• Over het algemeen is de wagen/motorfiets de belangrijkste vervangingsmodus. 

 

4. Conclusies 

Naast de gangbare enquêtes die het hoofdvervoermiddel van de woon-werkverplaatsing belichten, werd eind 2019 

en eind 2020 een enquête georganiseerd bij 2000 Belgische werknemers die eveneens de minder gebruikte modi 

doorheen het jaar bevraagt, alsook de vervoerswijzen van het voor- en natraject. Rekening houdend met het feit dat 

het land zich eind 2020 in een lockdown bevond als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis, zien we volgende 

kenmerken: 

➢ Van de 2000 bevraagde werknemers geeft 40% aan geregeld van vervoersketen te veranderen, en een derde 

van hen verandert soms van hoofdvervoermiddel. De gebruikers van de wagen zijn het meest standvastig in 

hun keuze voor de wagen met 77,7% gebruikers die aangeeft steeds de wagen te gebruiken voor de woon-

werkverplaatsing. 

➢ Het hoofdvervoermiddel is een belangrijke indicator, maar zegt niet altijd alles. Hoewel 13% van de 

werknemers de fiets als hoofdvervoermiddel gebruikt, zien we dat in totaal meer dan 30% van de werknemers 

de fiets gebruikt, ten minste occasioneel of voor een deel van het traject. 

➢ Over alle vervoersmodi heen zijn de weersomstandigheden van de dag de voornaamste reden om te 

veranderen van modus, in het bijzonder voor de fietsers. Als tweede belangrijke reden volgt de herstelling of 

het onderhoud van een vervoermiddel, wat in hoofdzaak belangrijk is voor auto-, moto- en fietsgebruikers. Bij 

de gebruikers van het openbaar vervoer geeft meer dan de helft aan dat een staking of verstoring hun 

beslissing om van vervoerswijze te veranderen beïnvloedt.  

➢ Het gebruik van de wagen stijgt eind 2020 ten koste van het pendelen met het openbaar vervoer, dit voor 

zowel de hoofdvervoerswijze als de secundaire vervoerswijze. De zachte modi kennen voornamelijk een 

toename als alternatief voor de gebruikelijke vervoersketen en als voor- en natraject bij de wagen of het 

openbaar vervoer.  

 

 




