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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

 
De 3-jaarlijkse federale enquête of “diagnostiek” van het woon-werkverkeer tracht enerzijds grote 

werkgevers
1
 aan te zetten tot een actief mobiliteitsbeleid, in dialoog met de werknemers. Anderzijds 

worden bevoegde overheden en vervoersmaatschappijen van gegevens
2
 voorzien die ze kunnen 

gebruiken bij het uitstippelen en evalueren van hun beleid. 

Na de enquête van 2008 konden we vaststellen dat de modale verdeling in gunstige zin was 

geëvolueerd t.o.v. de eerste editie in het jaar 2005. Het aandeel van de auto in de woon-

werkverplaatsingen was procentueel gedaald, ten gunste van het openbaar vervoer en de fiets. Naast 

het mobiliteitsbeleid op andere niveaus werd de diagnostiek woon-werkverkeer hier mee voor 

verantwoordelijk geacht. Er kon immers worden vastgesteld dat het aantal werkgeversmaatregelen voor 

een meer duurzame mobiliteit was gestegen, en dat deze maatregelen het solo wagengebruik deden 

dalen. 

Toch zagen we tegelijk dat het totale autoverkeer (in afgelegde kilometers) was toegenomen. Dit was 

ook het geval in het woon-werkverkeer, omdat de groei van aantal werkenden tussen 2005 en 2008 

sneller steeg dan de afname van het autogebruik. Er kan dus worden gesteld dat de 

werkgeversmaatregelen de groei van het autoverkeer hebben afgeremd, en de bijhorende filegroei 

hebben beperkt. 

Naast de globale voordelen hiervan voor onze economie en maatschappij, kan een actief 

mobiliteitsbeleid ook voordelig zijn voor de afzonderlijke werkgevers. Wanneer men rekening houdt met 

o.a. de kost van parkeerplaatsen en firmawagens, de gezondheid van de werknemers, en de 

aantrekkelijkheid als werkgever, houdt een actief mobiliteitsbeleid ook op bedrijfseconomisch niveau 

steek. 

In 2011 was de enquête aan zijn derde editie toe, wat ons nu toelaat te beoordelen hoe de toestand is 

geëvolueerd. 

 

1.2 Wetgeving en wijzigingen t.o.v. voorgaande editie 

1.2.1 De basis 

 
De programmawet van 8 april 2003 (art. 161 tot 170), verplicht deelname aan de driejaarlijkse 

diagnostiek woon-werkverkeer voor alle bedrijven en openbare instellingen die gemiddeld meer dan 100 

werknemers tewerkstellen. Dit houdt in dat deze bedrijven en openbare instellingen een enquête dienen 

in te vullen voor elk van hun vestigingseenheden met minstens 30 werknemers. Bovendien dienen deze 

bedrijven en openbare instellingen hierbij het advies te vragen van de ondernemingsraad of 

overlegcomité of, indien die er niet is, van de vakbondsafvaardiging. Als er ook geen 

vakbondsafvaardiging is worden de resultaten meegedeeld aan de werknemers. 

Verdere wettelijke bepalingen zijn terug te vinden in de programmawet van 31 december 2003, het 

koninklijk besluit van 16 mei 2003 en de ministeriele besluiten van 29 oktober 2004. De wet en de 

besluiten werden al enkele keren aangepast. 

                                                           

1
   Met meer dan 100 werknemers 

2
 De enquêtegegevens, worden op aanvraag ter beschikking gesteld van organisaties die als 

doelstelling een verbetering van de mobiliteit hebben, zoals de openbare vervoersmaatschappijen, 

andere overheden en universitaire centra. Hierbij wordt steeds de anonimiteit van de werknemers 

gewaarborgd. 
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1.2.2 De belangrijkste wijzigingen 

 
In 2005 en 2008 was het volgens de wetgeving verplicht om voor de hoofdzetel van een onderneming of 

openbare instelling met meer dan 100 werknemers een enquête in te dienen, ongeacht het aantal 

werknemers op deze hoofdzetel. Voor de enquête van 2011 werd dit gewijzigd zodat er voor de 

hoofdzetel, net als voor andere vestigingseenheden, slechts een enquête moet worden ingediend als er 

minstens 30 werknemers werken. (Wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009) 

Verder onderging het enquêteformulier van 2011 enkele wijzigingen t.o.v. de vorige edities. De 

belangrijkste wijziging is de vraag om de hoofdvervoerswijze onder te verdelen naar postcode van 

woonplaats van de werknemers (tabel 3.2 van het enquêteformulier
3
). Deze onderverdeling op basis 

van woonplaats is verplicht in te vullen voor 90% van de werknemers die het openbaar vervoer of de 

fiets als hoofdvervoermiddel hebben. (Wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009, koninklijk 

besluit van 19 juli 2011, ministerieel besluit van 20 juli 2011) 

Ook werd in 2011 gevraagd externe werknemers die op de vestigingseenheid werken, mee in rekening 

te brengen bij het invullen van de enquête. Dit was voorheen al het geval voor interimwerknemers. Het 

kan bijvoorbeeld gaan om door de Gemeenschap ter beschikking gestelde leerkrachten, gedetacheerd 

personeel, consulenten, enz. 

Kleinere bijkomende vragen zijn: 

- paritair comité en/of overlegcomité; 

- e-mail adres contactpersoon voor de gegevensinzameling; 

- toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit. 

Verder werden enkele vragen vereenvoudigd en verduidelijkt. (bijlage van MB 20 juli 2011) 

 

Ook de vraag rond telewerk werd uitgebreid met een benaderend percentage van de werknemers die 

telewerken en het gemiddeld aantal dagen per week. Deze extra vragen zijn echter facultatief te 

beantwoorden, en zijn dan ook niet terug te vinden in de wetgeving. 

 

1.3 Organisatie 

1.3.1 Internettoepassing 

 
In het raam van de beperking van de administratieve lasten voor de bedrijven en openbare instellingen 

heeft de regering van in het begin ervoor geopteerd het project van de diagnostiek woon-werkverkeer te 

kaderen in het zogenaamde e-government. 

Dit betekende ook dat alle informatie die reeds bij de federale overheid aanwezig is niet meer bij de 

betrokken ondernemingen of instellingen mocht worden opgevraagd. Vandaar dat de inlichtingen 

betreffende aantal personeelsleden en wijze van tewerkstelling via de Kruispuntbank voor de Sociale 

Zekerheid (KSZ) moesten opgevraagd worden bij de RSZ en de RSZPPO. 

De invoering van de gegevens van de bedrijven en instellingen en hun vestigingseenheden gebeurde 

via de beveiligde toegang van het portaal van de sociale zekerheid. De identificatie van ondernemingen 

en vestigingseenheden gebeurde met gebruik van de nummers van de Kruispuntbank voor de 

Ondernemingen (KBO). 

Het overgrote deel van de werkgevers kon zijn gegevens via de internettoepassing invoeren. Maar voor 

de scholen bleef dit nog moeilijk, door het feit dat de invoering van de woon-werkverkeer enquêtes op 

het niveau van elke schooldirectie moest gebeuren, waar dikwijls niemand bevoegd was om de 

beveiligde procedure van de sociale zekerheid te gebruiken met kennis van de KBO-nummers. 

Verder bleek de capaciteit van de internettoepassing op drukke dagen onvoldoende groot. Ook voor 

dienstverleners type “natuurlijke persoon” die een enquête voor hun klant (onderneming) wilden 

                                                           

3
 Enquêteformulier in bijlage 
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invullen, was de toegang tot de internettoepassing onmogelijk. Wanneer deze problemen zich 

voordeden werden uitzonderlijk enquêtes op papier aanvaard.  

12% van de enquêtes werden ons op papier toegestuurd, een kleine daling t.o.v. de 13% in 2008. Via 

de elektronische weg hebben wij dus 88% van de enquêtes toegestuurd gekregen. 

1.3.2 Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

Met het Besluit van 7 april 2011 heeft het Brussels Gewest zijn verplichting betreffende 

bedrijfsvervoerplannen afgestemd op de federale enquête. Zowel de referentiedatum (30 juni 2011) als 

de periodiciteit (om de 3 jaar) en de definitie van het aantal werknemers werden aangepast aan de 

federale enquête. Ook de vragenlijsten werden op elkaar afgestemd. 

Bovendien was het voor vestigingseenheden in het Brussels Gewest met meer dan 100 werknemers
4
 

niet meer nodig om tweemaal dezelfde gegevens in te vullen. De gegevens werden regelmatig door het 

Brussels Gewest overgemaakt
5
 aan de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en moesten 

enkel nog bevestigd worden met mededeling van de referentie van het advies van het orgaan voor 

sociaal overleg (ondernemingsraad, …). Het advies van dit overlegorgaan is immers enkel verplicht voor 

de federale enquête, die minder uitgebreid is dan de Brusselse bedrijfsvervoerplannen. 

Deze optie om de gegevens slechts één maal in te vullen, werd voor 336 enquêtes benut, of 31% van 

het totaal. Wanneer we enkel rekening houden met de vestigingseenheden met minstens 100 

werknemers stijgt dit percentage tot 53%.
6
 

1.3.3 FAQ 

 
Voor het eerst werd er een lijst met veelgestelde vragen (Frequently Asked Questions) en hun 

antwoorden ter beschikking gesteld op de website. Dit moest het aantal oproepen naar de Helpdesk 

verminderen, en de gebruikers meer inzicht verschaffen in de verschillende aspecten van de enquête 

(wetgeving, toegang tot de internettoepassing, de inhoud van de enquête, …). 

 

1.4 Participatie aan de enquête 
 

Het aantal ontvangen enquêtes is verder gestegen in 2011, tot 10.146. 

 2011 2008 2005 

Aantal enquêtes 10.146 9.812 8.812 

Evolutie +3,4% +11,3% / 

Tabel 1: Evolutie van het aantal enquêtes 

 

Het feit dat bedrijven en openbare instellingen die nergens 30 werknemers tewerkstellen, geen enquête 

meer moesten invullen
7
, heeft het totale aantal enquêtes dus niet doen afnemen. Wel is het aantal 

enquêtes met minder dan 30 werknemers gedaald van 19,6% in 2008 tot 14,1% in 2011. Een 

verklarende factor voor dit grote aantal “niet-verplichte enquêtes” is dat werkgevers hun personeel op de 

verschillende vestigingseenheden gelijk willen behandelen.  

                                                           

4
 Kleinere vestigingseenheden hebben bij het Brussels Gewest geen verplichting om een 

bedrijfsvervoerplan op te stellen. 

5
 Enkel voor werkgevers die hiervoor kozen bij het invullen van de gegevens in de Brusselse 

internettoepassing IRISBOX. 

6
 Deze cijfers zullen nog licht stijgen, aangezien bij de opmaak van dit rapport nog niet alle werkgevers 

in orde waren met hun bedrijfsvervoerplan. 

7
 Bij de vorige edities moesten werkgevers met meer dan 100 werknemers, maar met geen enkele 

locatie met minstens 30 werknemers, toch een enquête invullen voor de hoofdzetel. 
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Figuur 1: geografische spreiding van de enquêtes 

 

Het aantal werknemers is procentueel ongeveer evenveel gestegen als het aantal enquêtes. 

 

 2011 2008 2005 

Aantal werknemers 1.488.792 1.438.227 1.359.908 

Evolutie +3,5% +5,8% / 

Tabel 2: Evolutie van het aantal werknemers in de enquêtes 

De enquêtegegevens bevatten dus 33,3% van de actieve beroepsbevolking
8
, zijnde 1 op 3 (1.488.792 

op 4.470.458) volgens de cijfers van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
9
 

(ADSEI). In 2008 was het totaal aantal werknemers volgens de ADSEI 4.445.900
10

.  

                                                           

8
 Hoewel het aandeel significant is, gaat het om een selecte steekproef (enkel ondernemingen met > 

100 werknemers). De resultaten mogen dus niet zomaar uitgebreid worden naar de volledige 

beroepsbevolking of naar alle werkgevers.  

9
 Afdeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

10
 Dit betekent dat het totaal aantal werknemers met 0,6% gestegen is tussen 2008 en 2011. In tabel 6 

zien we dat het deeltijds werken minimaal is toegenomen. Waardoor we kunnen beschouwen dat het 

aantal FTE’s praktisch onveranderd is. 
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Per Gewest bekeken, komt 62,1% van de enquêtes uit Vlaanderen, 27,1% in Wallonië en 10,8% in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 2011 2008 2005 

Vlaanderen 6.303 (62,1%) 6.254 (63,7%) 5.487 (62,3%) 

Wallonië 2.747 (27,1%)  2.293 (23,4%)  2.183 (24,8%) 

Brussel 1.096 (10,8%) 1.265 (12,9%) 1.142 (13,0%) 

Tabel 3: Evolutie van het aantal enquêtes per Gewest 

Een eerste vaststelling is dat het aantal enquêtes uit Wallonië sterk gestegen is. Deze toename is 

grotendeels toe te schrijven aan het secundair onderwijs, de lokale en regionale overheden en de 

postdiensten, waar de enquête over het algemeen vollediger werd uitgevoerd dan bij de vorige editie. 

 

Verder valt de terugval van het aantal Brusselse enquêtes op. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat 

bedrijven en openbare instellingen die nergens 30 werknemers tewerkstellen, geen enquête meer 

moesten invullen. Vroeger moest men dan toch nog een enquête indienen voor de hoofdzetel (ook al 

had deze minder dan 30 werknemers). Deze hoofdzetel situeerde zich dikwijls in Brussel. 

 

Andere oorzaken hiervan zijn te vinden in de samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

- regelmatig werden verschillende vestigingseenheden gegroepeerd in één bedrijfsvervoerplan, 

soms zelfs van verschillende werkgevers, waardoor deze ook in de federale enquête 

gegroepeerd moesten worden; 

- sommige werkgevers hebben hun bedrijfsvervoerplan te laat ingediend, waardoor de gegevens 

ons niet tijdig bereikt hebben voor dit rapport; 

- sommige werkgevers hebben nagelaten om voor vestigingseenheden met minder dan 100 

werknemers
11

, maar met minstens 30 werknemers, nog de federale enquête in te vullen. 

 

Enkel deze laatste twee factoren hebben een invloed op het aantal werknemers, dat daarom voor 

Brussel minder sterk gedaald is dan het aantal enquêtes. 

 

 2011 2008 2005 

Vlaanderen 858.075 (57,6%) 846.257 (58,8%) 803.368 (59,1%) 

Wallonië 359.514 (24,1%)  315.629 (21,9%)  299.694 (22,0%) 

Brussel 271.203 (18,2%) 276.341 (19,2%) 256.846 (18,9%) 

Tabel 4 : Evolutie van het aantal werknemers in de enquêtes per Gewest 

Van de 1.488.792 betrokken personeelsleden zijn 53,1% mannen en 46,9% vrouwen. 

 2011 2008 2005 

Mannen 53,1% 54,7% 55,5% 

Vrouwen 46,9% 45,3% 44,5% 

Tabel 5: Evolutie van de verdeling man/vrouw 

We zien dat het aantal vrouwen nog steeds lager ligt dan mannen, maar dat het aandeel vrouwen blijft 

stijgen. Deeltijds werken komt vooral voor bij vrouwen. Er is een stagnering in de toename van deeltijds 

werken. Op basis van de RSZ gegevens komen we tot 13,4% deeltijdse werknemers bij de mannen en 

50,5% bij de vrouwen. 

 2011 2008 2005 

Mannen 13,4% 12,0% 9,8% 

Vrouwen 50,5% 49,1% 44,3% 

Tabel 6: Evolutie van het aantal deeltijdse werknemers 

                                                           

11
 Vestigingseenheden met minder dan 100 werknemers zijn niet verplicht om een bedrijfsvervoerplan 

op te stellen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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De interim-werknemers vertegenwoordigen slechts 1,8% van de werknemers. Dit is een terugval na de 

2,3% in 2008.  

 2011 2008 2005 

Mannen 2,2% 2,6% 2,3% 

Vrouwen 1,3% 1,9% 2,1% 

Tabel 7: Evolutie van het aantal interim werknemers 

Deze terugval hangt samen met de introductie van de “externe werknemers” in de vragenlijst van 2011. 

Wellicht wilden sommige werkgevers in 2008 en 2005 hun externe medewerkers toch opnemen in de 

enquête, en telden zij deze op bij de interim werknemers. 2,2% van de werknemers in de enquêtes zijn 

externen, dit wil zeggen dat zij in loondienst zijn van een andere werkgever, maar in de 

vestigingseenheid van de betrokken enquête hun prestaties leveren. Bij de mannen gaat het om 2,8%, 

bij de vrouwen om 1,5%. 

2. Hoofdvervoermiddel12 volgens werkplaats- samenvatting 

2.1 Voorafgaande opmerking 

 
Volgende tabel geeft het percentage per hoofdvervoermiddel, inclusief “andere” vervoermiddelen. Het 

aantal werknemers dat in de rubriek “andere” kon worden ondergebracht, werd echter in 2011 beperkt 

tot maximaal 15% per enquête. Dit werd gedaan om de werkgevers er toe aan te zetten een schatting te 

maken wanneer hij bijvoorbeeld via een interne enquête geen grote respons kreeg, en om zeldzame 

misbruiken te voorkomen. We konden in het verleden immers vaststellen dat de rubriek “andere” vooral 

werd gebruikt als men het vervoermiddel niet kende. 

BELGIË 2011 2008 2005

WAGEN ALLEEN OF MET FAMILIE 67,0% 64,1% 65,5%

TREIN 9,5% 10,3% 9,3%

FIETS 8,6% 8,2% 7,7%

BUS, TRAM, METRO 6,4% 6,3% 5,8%

CARPOOL 3,4% 4,0% 4,6%

TE VOET 2,3% 2,2% 2,4%

BROMFIETS, MOTO 1,4% 1,6% 1,7%

COLLECTIEF VERVOER WERKGEVER 0,8% 1,0% 1,2%

ANDERE 0,5% 2,4% 1,9%  
Tabel 8: Modal split België (hoofdvervoermiddel, in % van de verplaatsingen) 

Om een eerlijke vergelijking te maken met de cijfers uit het verleden, is het daarom nodig om het 

percentage “andere” verhoudingsgewijs te verdelen over de verschillende vervoermiddelen. Het 

resultaat is te zien in volgende tabellen. 

                                                           

12
 Vervoermiddel waarmee het grootste deel van het jaar de grootste afstand werd afgelegd 
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2.2 België 

 

BELGIË 2011 2008 2005

WAGEN ALLEEN OF MET FAMILIE 67,3% 65,6% 66,8%

TREIN 9,6% 10,5% 9,5%

FIETS 8,7% 8,4% 7,8%

BUS, TRAM, METRO 6,5% 6,4% 5,9%

CARPOOL 3,5% 4,1% 4,7%

TE VOET 2,3% 2,2% 2,4%

BROMFIETS, MOTO 1,4% 1,6% 1,7%

COLLECTIEF VERVOER WERKGEVER 0,8% 1,0% 1,2%  
Tabel 9: Modal split België (hoofdvervoermiddel, in % van de verplaatsingen) zonder vervoermiddel 

“andere” 

Na de daling van het wagengebruik in 2008, zien we terug een stijging in 2011. Het solo wagengebruik 

(of met familie) bereikt 67,3%, dit is echter deels te wijten aan de gewijzigde verdeling van het aantal 

enquêtes per gewest. Moest deze verdeling hetzelfde zijn gebleven zouden we uitkomen op 66,7%, wat 

ook een stijging is t.o.v. 2008.
13

  

De stijging van het solo wagengebruik is vooral terug te vinden bij vestigingen die een zeer hoog 

percentage wagengebruik hebben ingevuld. Volgens de enquête van 2011 werken 123.171 werknemers 

in 1.339 vestigingen met meer dan 95% solo wagengebruik terwijl dit in 2008 slechts 83.056 

werknemers waren (1.178 vestigingen). Wanneer we de werknemers beschouwen die als 

hoofdvervoermiddel de wagen (alleen of met familie) hebben en die in een vestiging tewerkgesteld zijn 

met meer dan 95% wagengebruik, dan hadden we volgens de diagnostiek van 2008 slechts 5,6% van 

het totaal aantal werknemers uit alle deelgenomen vestigingen. In de diagnostiek van 2011 is dit 8,1 % 

van alle werknemers. We kunnen dus stellen dat de stijging van het aantal solo wagengebruik zich 

vooral voordoet in de groep vestigingen met een wagengebruik van meer dan 95%. In deze vestigingen 

worden ook weinig maatregelen genomen. 72% melden geen maatregel genomen te hebben voor 

collectief vervoer en 29% geen maatregel voor de fiets. Dit terwijl het geheel van de vestigingen die 

geen maatregel genomen hebben 53% bedraagt voor collectief vervoer en 13% voor fiets. 

De grootste daling t.o.v. 2008 is er voor de trein, terwijl het andere openbaar vervoer (bus, tram en 

metro) praktisch constant blijft, zelfs lichtjes toeneemt. De trein blijft met 9,6% wel het 2
e
 belangrijkste 

vervoermiddel
14

. Het carpoolen verliest verder terrein tot 3,5%. 

Het fietsgebruik blijft verder toenemen, maar minder sterk dan in 2008. 8,7% van de werknemers heeft 

de fiets als hoofdvervoermiddel. Het percentage van de werknemers die te voet naar het werk gaan 

(2,3%) evolueert weinig. Het gebruik van gemotoriseerde tweewielers en collectief vervoer 

georganiseerd door de werkgever is sinds 2005 in dalende lijn. 

Wanneer we de evolutie op middellange termijn (2005-2011) willen samenvatten, valt vooral de grote 

daling op van het carpoolen (-1,2 procentpunten) en de significante stijging voor de fiets (+0,9 

procentpunten). 

 

                                                           

13
 Deze redenering kunnen we ook toepassen op de andere modi, waarmee de trein in 2011 zou 

uitkomen op 9,8%, de fiets op 8,8% en bus, tram en metro op 6,7%. 

14
 Voor werknemers van bedrijven en openbare instellingen met minstens 100 werknemers 
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2.3 Vlaanderen 

 
Wanneer we de cijfers voor Vlaanderen apart bekijken, zien we ongeveer dezelfde tendensen als voor 

België in zijn geheel. Er valt wel op te merken dat het aandeel fietsers sterk blijft groeien. Met 13,9% 

fietsers slaagt Vlaanderen erin zijn autogebruik op een beduidend lager peil te houden dan Wallonië. De 

daling van het aandeel carpoolers t.o.v. 2008 is in Vlaanderen het grootst. 

VLAANDEREN 2011 2008 2005

WAGEN ALLEEN OF MET FAMILIE 69,3% 68,3% 68,7%

FIETS 13,9% 13,1% 12,3%

TREIN 4,5% 4,8% 4,1%

BUS, TRAM, METRO 4,1% 4,2% 3,9%

CARPOOL 3,6% 4,5% 5,2%

TE VOET 1,7% 1,7% 2,1%

BROMFIETS, MOTO 1,6% 1,9% 2,2%

COLLECTIEF VERVOER WERKGEVER 1,1% 1,5% 1,6%  
Tabel 10: Modal split Vlaanderen (hoofdvervoermiddel, in % van de verplaatsingen) zonder 

vervoermiddel “andere” 

Op middellange termijn (2005-2011) was er vooral een daling van het carpoolen en een toename van 

het fietsen (telkens 1,6 procentpunten). 

2.4 Wallonië 

 
In Wallonië is geen enkel vervoermiddel een grote concurrent van de wagen. T.o.v. het Belgisch 

gemiddelde doen er wat meer mensen aan carpooling en gaan er meer mensen te voet naar het werk. 

Maar het sologebruik (of met familie) van de wagen was in 2011 goed voor 82,4% van de 

verplaatsingen, een belangrijke stijging t.o.v. de 79,3% in 2008. Het treingebruik en het carpoolen 

kenden een sterke terugval. De fiets slaat nog niet aan in Wallonië, het aandeel fietsers valt terug tot het 

niveau van 2005. 

WALLONIË 2011 2008 2005

WAGEN ALLEEN OF MET FAMILIE 82,4% 79,3% 80,3%

CARPOOL 4,1% 5,0% 5,2%

BUS, TRAM, METRO 3,7% 3,9% 3,6%

TREIN 3,7% 4,8% 4,4%

TE VOET 3,2% 3,3% 3,2%

FIETS 1,3% 1,5% 1,3%

BROMFIETS, MOTO 1,1% 1,4% 1,5%

COLLECTIEF VERVOER WERKGEVER 0,4% 0,5% 0,5%  
Tabel 11: Modal split Wallonië (hoofdvervoermiddel, in % van de verplaatsingen) zonder vervoermiddel 

“andere” 

T.o.v. 2005 is er vooral een stijging van het solo wagengebruik (of met familie) met 2,1 procentpunten 

en een daling van het carpoolen (-1,1 procentpunten). Ook het treingebruik daalde in deze periode 

significant met 0,7 procentpunten. 
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2.5 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een andere evolutie. Het solo wagengebruik (of met familie) 

neemt verder af tot 40,9%. Deze afname is voornamelijk ten gunste van het stedelijk openbaar 

vervoersnet: het gebruik van bus, tram en metro neemt toe tot 17,5%.  De trein blijft met ruime 

voorsprong wel het 2
e
 vervoermiddel, met exact 1/3 van de verplaatsingen. 

De inspanningen die geleverd worden voor de fietser werpen hun vruchten af, want ook het aantal 

fietsers blijft stijgen. Maar met 1,9% fietsers blijft er nog een grote progressiemarge. 

BRUSSELS GEWEST 2011 2008 2005

WAGEN ALLEEN OF MET FAMILIE 40,9% 42,0% 45,1%

TREIN 33,3% 34,8% 32,2%

BUS, TRAM, METRO 17,5% 16,1% 14,9%

TE VOET 2,7% 2,4% 2,6%

CARPOOL 2,1% 1,9% 2,5%

FIETS 1,9% 1,6% 1,2%

BROMFIETS, MOTO 1,1% 0,9% 0,8%

COLLECTIEF VERVOER WERKGEVER 0,4% 0,3% 0,7%  
Tabel 12: Modal split Brussels Gewest (hoofdvervoermiddel, in % van de verplaatsingen) zonder 

vervoermiddel “andere” 

In vergelijking met 2005 valt vooral de forse afname van het solo wagengebruik op (-4,2 procentpunten) 

en het groeiend gebruik van het openbaar vervoer (+2,6 procentpunten voor bus+tram+metro en +1,1 

procentpunten voor de trein). 
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3. Hoofdvervoermiddel15 volgens werkplaats - Geografische 

analyse 

3.1 Wagen (alleen of met familie) 
 

In het noorden van het land is het wagengebruik gemiddeld lager. De oorzaak hiervan is hoofdzakelijk 

het grotere aandeel van de fiets in de woon-werkverplaatsingen.  
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Figuur 2: wagengebruik (alleen/familie) volgens arrondissement van tewerkstelling 

In steden is het autogebruik dikwijls lager dan elders, voorbeelden hiervan zijn het Brussels Gewest met 

40,5% (wagengebruik alleen of met familie), Antwerpen (54,4%) en Brugge (59,4%). Ook enkele 

kleinere steden zoals Blankenberge (44,3%), Lier (49,5%) en Mortsel (53,9%) scoren goed. Niet 

toevallig zijn dit allemaal steden met treinstation waar zowel de fiets als het openbaar vervoer een 

belangrijke rol spelen. Uitzondering op de regel is Brussel, waar vooral het openbaar vervoer het 

wagengebruik inperkt. In Lier speelt ook het mobiliteitsbeleid van de firma Van Hool
16

 een belangrijke 

rol, met een hoog percentage carpool en collectief privévervoer. 

In Wallonië is het autogebruik over het algemeen hoger, ook in steden zoals La Louvière (87,2%) en 

Doornik (85,9%), maar zelfs in een grotere stad als Charleroi (82,0%). Toch zijn er ook daar steden met 

een wat lager wagengebruik zoals Ottignies-Louvain-la-Neuve (70,9%), Eupen (73,1%) en Luik (75,7%). 

Dit is echter nog steeds hoger dan het Belgisch gemiddelde. 

                                                           

15
 Vervoermiddel waarmee het grootste deel van het jaar de grootste afstand werd afgelegd 

16
 Busbouwer gevestigd in de Lierse deelgemeente Koningshooikt 
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Figuur 3: wagengebruik (alleen/familie) volgens gemeente van tewerkstelling 

Tussen 2005 en 2011 blijkt het autogebruik (alleen of met familie) op de meeste plaatsen te zijn 

toegenomen. De grootste uitzonderingen zijn het Brussels Gewest en het arrondissement Leuven. In 

het zuidoosten van het land is de toename van het autogebruik het grootst. 
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Figuur 4: evolutie wagengebruik (alleen/familie) volgens arrondissement van tewerkstelling 
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De toename van het wagengebruik is opvallend in West-Vlaanderen, o.a. in de omgeving van Brugge. 

Ook rond Antwerpen is er een toename van het wagengebruik, met uitzondering van de gemeentes in 

het zuidoosten. In Brussel is het wagengebruik in de meeste gemeentes gedaald, net als in Leuven en 

omgeving. 
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Figuur 5: evolutie wagengebruik (alleen/familie) volgens gemeente van tewerkstelling 

 

3.2 Trein 
 

De trein is na de auto het meest gebruikte hoofdvervoermiddel bij werknemers van grote werkgevers 

(+100 werknemers). 

Het feit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (33,0%) hier bijzonder goed scoort mag niet verbazen 

omdat de hoofdstad hét knooppunt is van het spoorwegverkeer in België. Ook de congestie in en rond 

Brussel draagt bij tot het succes van de trein. Daarenboven zijn in Brussel veel overheidsdiensten 

gevestigd die hun werknemers gratis - of bijna gratis - laten gebruik maken van het openbaar vervoer. 

Naast Brussel doen ook andere steden zoals Mechelen (13,0%), Ottignies-Louvain-la-Neuve (12,3%), 

Leuven (11,9%) en Vilvoorde (10,2%) het goed. Daarnaast zijn er nog een aantal typische 

spoorgemeenten zoals Galmaarden (23,9%), Denderleeuw (14,6%), Gouvy (13,6%) en Rochefort 

(10,3%), maar ook Steenokkerzeel (10,8%) waar de luchthaven gemakkelijk bereikbaar is met de trein. 
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Figuur 6: treingebruik volgens arrondissement van tewerkstelling 

Legende

11 to 70   (19)

7 to 11   (20)

4 to 7   (39)

2 to 4   (65)

0 to 2  (376)

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011
Hoofdvervoermiddel : trein

(% werknemers naar gemeente)

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2011
Moyen de transport principal : train

(% des travailleurs  commune) (c
) 

S
P

F
 M

T
 -

 F
O

D
 M

V
 -

 2
0

1
1

België / Belgique : 9,5

Vlaanderen : 4,5

Wallonie : 3,7

Bruxelles / Brussel : 33,0

spoorlijn / v oie ferrée

 
Figuur 7: treingebruik volgens gemeente van tewerkstelling 

In Brussel nam het treingebruik het meest toe t.o.v. 2005. Er is ook een toename van het treingebruik in 

het grootste deel van Vlaanderen, met een positieve uitschieter voor het arrondissement Leuven. 

Uitzonderingen zijn een groot deel van de Provincie West-Vlaanderen en het arrondissement Aalst waar 

het treingebruik daalt. In Wallonië is het beeld minder eenduidig, met een duidelijke afname van het 

treingebruik in de arrondissementen Bergen en Namen en een toename voor Dinant en Bastogne. In 

het oosten van het land was er weinig evolutie en blijft het treingebruik relatief laag.  
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Figuur 8: evolutie treingebruik volgens arrondissement van tewerkstelling 

De kaart met weergave van de evolutie op stedelijk niveau onthult meer details. We zien o.a. een 

toename van het treingebruik in Leuven (+3,6 procentpunten), Lier (+3,0), Tienen (+1,5), Gent en 

Antwerpen (elk +1,3) en hun omgeving. Een afname is o.a. te constateren in de steden Namen (-4,2), 

Waver (-2,5), Bergen (-1,5), Oostende (-1,4), Blankenberge en Kortrijk (elk -1,0). 
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Figuur 9: evolutie treingebruik volgens gemeente van tewerkstelling 
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3.3 Fiets 
 

De fiets is op Belgisch niveau het 3
de

 belangrijkste hoofdvervoermiddel in de woon-werkverplaatsingen 

naar grote werkgevers (+100 werknemers), enkel de auto en de trein doen beter. 

Het verschil in fietsgebruik tussen het noorden en het zuiden van het land is groot. Het bestaan van een 

fietstraditie in Vlaanderen is hiervoor één van de verklarende factoren. Maar er is ook een duidelijk 

verschil tussen het noorden en het zuiden van Vlaanderen. Ook het landschap (vlak of heuvelachtig) 

speelt hierin een grote rol. Andere verklarende factoren zijn de weginrichting (fietsvriendelijkheid), de 

verkeersdrukte en de woon-werkafstanden. Deze laatste factoren spelen een belangrijke rol in en rond 

het Brussels Gewest. Bovendien is het openbaar vervoer in Brussel een concurrent voor de fiets. 
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Figuur 10: fietsers volgens arrondissement van tewerkstelling 

In de Vlaamse steden neemt de fiets een groter deel van de verplaatsingen voor zijn rekening. Wanneer 

we kijken naar de middelgrote tot grote steden is Turnhout met 24,9% de beste van de klas en haalt 

daarmee nipt Brugge in (24,7%), op enige afstand gevolgd door Sint-Niklaas (21,0%). Ook de 

kuststeden doen het niet slecht, met als uitschieters Blankenberge (34,9%), Oostende (20,1%) en 

Nieuwpoort (20,0%). 

De allerhoogste scores zijn er voor de gemeentes Retie (48,1%), Vosselaar (40,5%) en Nijlen (35,0%), 

alle drie gelegen in de provincie Antwerpen. 
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Figuur 11: fietsers volgens gemeente van tewerkstelling 

Wanneer we de toestand van 2011 vergelijken met deze in het jaar 2005 zien we een positieve evolutie 

in Brussel en in het grootste deel van Vlaanderen. De provincie Antwerpen scoort opvallend goed. In de 

provincie West-Vlaanderen is het beeld verdeeld. In Wallonië is er minder evolutie, al lijkt de toestand in 

het oosten (provincies Luik en Luxemburg) licht te verbeteren en in de provincies Henegouwen en 

Namen licht achteruit te gaan. 
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Figuur 12: evolutie fietsers volgens arrondissement van tewerkstelling 
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Voor steden met meer dan 50.000 inwoners zien we de grootste toename in Roeselare (+6,7 

procentpunten), Aalst (+4,4), Antwerpen (+4,1) en Leuven (+4,0). Bij de steden en gemeenten met 

tussen de 20.000 en de 50.000 inwoners doen vooral Mortsel (+11,2 procentpunten), Heist-op-den-Berg 

(+5,2), Edegem (+4,7) en Turnhout (+4,6) het goed. Bij de kleinere gemeentes zien we o.a. een forse 

toename van het aandeel fietsers in Merchtem (+13,4 procentpunten), Boechout (+12,2), Essen (+7,9) 

en Hamont-Achel (+7,8). 

Niet voor niets werden Antwerpen, Mortsel en Boechout door de Vlaamse overheid uitgeroepen tot 

fietsstad/fietsgemeente van het jaar 2012. Zij plukken de vruchten van hun doorgedreven fietsbeleid. 
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Figuur 13: evolutie fietsers volgens gemeente van tewerkstelling 

 

3.4 Openbaar vervoer De Lijn/TEC/MIVB 
 

Het stedelijk en regionaal vervoer (bus, tram en metro) kent het meest succes in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (17,4%), gevolgd door de arrondissementen Antwerpen (9,1%) en Luik (7,9%). 

Logischerwijze heeft het stedelijk en regionaal vervoer het meest succes in verstedelijkte gebieden.  
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Figuur 14: De Lijn + MIVB + TEC volgens arrondissement van tewerkstelling 

Naast de Brusselse gemeentes zijn Neerpelt (16,8%), Maaseik (13,6%), Kraainem (12,5%), Antwerpen 

(12,0%), Luik (10,7%), Drogenbos (10,5%) en Tervuren (10,4%) de belangrijkste steden en gemeentes 

met een gebruik hoger dan 10%. 
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Figuur 15: De Lijn + MIVB + TEC volgens gemeente van tewerkstelling 

De vergelijking met 2005 brengt o.a. een significante stijging aan het licht in het Brussels Gewest, in de 

provincie Limburg, in de Westhoek en in de arrondissementen Philippeville, Luik, Neufchateau, Leuven 

en Marche-en-Famenne. 
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Figuur 16: evolutie De Lijn + MIVB + TEC volgens arrondissement van tewerkstelling 

De steden waar het gebruik van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer sinds 2005 de grootste 

groei kende, zijn naast Brussel (+2,6 procentpunten) Maaseik (+10,2), Herve (+5,7), Sint-Truiden (+2,6), 

Hasselt (+2,3) en Ottignies-Louvain-la-Neuve (+2,3). Enkele gemeentes met een grote toename zijn 

Neerpelt (+6,2), Heusden-Zolder (+5,6) en Tessenderlo (+4,7), alle drie in Limburg gelegen. 

Toch is er ook op vele plaatsen een afname, ook in steden zoals Waver (-1,1 procentpunt), Nijvel (- 1,1), 

Oostende (-0,9), Verviers (-0,9) en zelfs in Mechelen (-0,6) en Gent (-0,6). 
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Figuur 17: evolutie De Lijn + MIVB + TEC volgens gemeente van tewerkstelling 
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3.5 Carpoolen 
 

Carpoolen kent gemiddeld meer succes daar waar het openbaar vervoersaanbod minder groot is, dit is 

bijvoorbeeld het geval in het oosten van het land. Toch zijn er nog veel andere factoren die het succes 

van carpoolen bepalen, zoals de uurregeling van de werknemers bijvoorbeeld. Deze factoren zijn 

minder zichtbaar in een geografische analyse. 

Het carpoolen heeft vooral succes in bepaalde sectoren zoals de autoassemblage (Ford Genk, Volvo 

Gent, Van Hool Lier, Audi Vorst), de chemische sector (bijvoorbeeld BASF in Antwerpen en 

GlaxoSmithKline in Rixensart en Waver), de bouwsector en de beschutte werkplaatsen. Naast de 

typische kenmerken van deze bedrijven (grote productiegerichte bedrijven, veel vaste uurroosters, 

weinig openbaar vervoer) speelt ook hun ondersteuning hierin een belangrijke rol. 
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Figuur 18: carpool volgens arrondissement van tewerkstelling 
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Figuur 19: carpool volgens gemeente van tewerkstelling 

De vvolgende kaarten tonen dat het carpoolen sinds 2005 op de meeste plaatsen is afgenomen. 
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Figuur 20: evolutie carpool volgens arrondissement van tewerkstelling 
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WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011
Hoofdvervoermiddel: carpool

(evolutie 2011 t.o.v. 2005 in procentpunten)

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2011
Moyen de transport principal : covoiturage

(part modale 2011 - part modale 2005) (c
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Figuur 21: evolutie carpool volgens gemeente van tewerkstelling 

 

3.6 Te voet 

In Wallonië gaan er verhoudingsgewijs bijna dubbel zoveel mensen te voet naar het werk als in 

Vlaanderen. Omdat het fietsgebruik in Wallonië beperkt is, worden korte afstanden er dikwijls te voet 

afgelegd. Ook de ontwikkeling van agglomeraties rond fabrieken (met dus kleine woon-werk afstanden) 

speelt wellicht een rol. 
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Figuur 22: voetgangers volgens arrondissement van tewerkstelling 

Omdat steden ook veel werknemers aantrekken buiten de stad, is het percentage voetgangers er niet 

veel hoger dan elders. Luik (3,8%), Brussel en Namen (beide 3,2%) doen het iets beter dan gemiddeld. 

Maar in Antwerpen en Brugge (beide 2,0%), Gent (1,4%) en Charleroi (1,4%) wordt er minder naar het 

werk gestapt. 
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Figuur 23: voetgangers volgens gemeente van tewerkstelling 

In de afgelopen 6 jaar is het aandeel werknemers die hun woon-werkverplaatsing hoofdzakelijk te voet 

afleggen op de meeste plaatsen in Vlaanderen afgenomen. Eén van de uitzonderingen hierop is de 
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streek rond Brugge. In Wallonië is het percentage voetgangers globaal constant gebleven, met een 

stijging in het zuiden. In Brussel is er sprake van een zeer kleine stijging. 

Arrondissementen_Modi_Evo1105 by Evo1105pp_foot
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Figuur 24: evolutie voetgangers volgens arrondissement van tewerkstelling 
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Figuur 25: evolutie voetgangers volgens gemeente van tewerkstelling 
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3.7 Motor en bromfiets 
 

In Oost- en West-Vlaanderen worden motor en bromfiets gemiddeld wat meer gebruikt dan in de rest 

van het land. 
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Figuur 26: motor en bromfiets volgens arrondissement van tewerkstelling 

Men zou kunnen verwachten dat er meer van de motor gebruikt naarmate er meer filevorming is, dus 

met de steden als werkplaats. Onderstaande kaart toont echter dat deze redenering niet klopt. 
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Figuur 27: motor en bromfiets volgens gemeente van tewerkstelling  
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3.8 Collectief privévervoer door de werkgever 
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Figuur 28: collectief vervoer werkgever volgens gemeente van tewerkstelling 

Collectief privévervoer werd in 2011 slechts georganiseerd in 3,7% van de vestigingseenheden. Het 

wordt door de werknemers meer gebruikt in Vlaanderen (1,1%) dan in Wallonië en Brussel (elk 0,4%). 

Een verdere analyse van de betrokken bedrijven toont aan dat er het meest gebruik wordt gemaakt van 

collectief privévervoer in de industrie (in het bijzonder de autoconstructeurs en de chemie), de beschutte 

werkplaatsen en de bouwsector. 

In absoluut aantal werknemers die gebruik maken van dit collectief privévervoer zijn volgende bedrijven 

de koplopers: 

- BASF Antwerpen met 994 werknemers of 22%; 

- Van Hool Lier met 533 werknemers of 14%; 

- Audi Brussel met 514 werknemers of 22%; 

- ArcelorMittal Gent met 453 werknemers of 9%; 

- Volvo Cars Gent met 412 werknemers of 9%. 

Deze vijf bedrijven zijn samen goed voor een kwart van het collectief privévervoer in België. 

3.9 Hoofdvervoermiddel “Andere” 

 
Deze optie werd vaak opgegeven voor werknemers die hun vervoermodus niet hebben opgegeven 

tijdens een interne enquête bij het bedrijf. Ook werd deze mogelijkheid in een aantal gevallen 

aangekruist wanneer bijvoorbeeld de gebruikte modus voor het heentraject verschilt van de modus voor 

het terugtraject, of wanneer het vervoermiddel naargelang het weer verschilt. 

Het aantal werknemers dat in de rubriek “andere” kon worden ondergebracht, werd in 2011 beperkt tot 

maximaal 15% per enquête om de werkgever er toe aan te zetten een schatting te maken wanneer hij 

bijvoorbeeld via een interne enquête geen grote respons kreeg. 
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Figuur 29: hoofdvervoermiddel “andere” volgens gemeente van tewerkstelling 
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4. Hoofdvervoermiddel17 volgens woonplaats- samenvatting  
 

In 2011 werd voor de eerste keer een onderverdeling van de hoofdvervoermiddelen per postcode van 

woonplaats gevraagd. Hoewel deze informatie enkel verplicht was voor (90% van de) werknemers die 

het openbaar vervoer of de fiets als hoofdvervoermiddel hebben, konden we vaststellen dat heel wat 

werkgevers de moeite deden om de tabel
18

 zo volledig mogelijk in te vullen. Voor de facultatieve 

vervoersmodi werd de tabel voor 51% van de werknemers ingevuld. Voor de fiets en het openbaar 

vervoer is dit 92%. 

Dit laat ons o.a. toe om een precieze raming te maken van de vervoersmodi voor bijna elke relatie 

woonplaats-werkplaats. In dit rapport beperken we ons tot een korte bespreking van de vervoersmodi 

per woonplaats. 

VLAANDEREN WALLONIË BRUSSEL BUITENLAND

WAGEN ALLEEN/FAMILIE 66,1% 76,6% 44,9% 73,4%

TREIN 9,6% 11,1% 5,6% 5,5%

FIETS 12,8% 1,2% 3,5% 0,4%

BUS, TRAM, METRO 4,4% 3,7% 35,8% 1,3%

CARPOOL 3,2% 3,3% 2,2% 17,3%

TE VOET 1,6% 2,9% 6,4% 0,1%

BROMFIETS, MOTO 1,5% 1,1% 1,4% 0,4%

COLLECTIEF WERKGEVER 0,8% 0,2% 0,4% 1,6%  

Tabel 13: Modal split volgens woonplaats 

                                                           

17
 Vervoermiddel waarmee het grootste deel van het jaar de grootste afstand werd afgelegd 

18
 Tabel 3.2 van het enquêteformulier, een PDF versie bevindt zich in bijlage. 
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5. Hoofdvervoermiddel volgens woonplaats - Geografische 

analyse  

 
Omdat er voor elke gemeente ramingen beschikbaar zijn met de modale verdeling naar woonplaats, is 

de geografische presentatie nog sprekender dan de presentatie per werkplaats (zie hoofdstuk 3). 

Uiteraard zijn er ook duidelijke verschillen met de resultaten per werkplaats. 

Opmerking: ook hier moeten we er rekening mee rekening houden dat het enkel gaat om de woon-

werkverplaatsingen naar ondernemingen en openbare instellingen met meer dan 100 werknemers 

(waarvan elke vestigingseenheid met minstens 30 werknemers).  

5.1 Wagen (alleen of met familie) 
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) 
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Figuur 30: wagengebruik (alleen/familie) volgens woonplaats 

Als algemene regel kunnen we stellen dat het wagengebruik hoog is, daar waar het openbaar vervoer 

(vooral de trein) en de fiets weinig gebruikt worden. Dit verklaart waarom het wagengebruik hoger is in 

de meer perifere gebieden (weinig openbaar vervoer) en vooral in Wallonië (weinig fietsers). 

In de Brusselse gemeenten is het wagengebruik (alleen of met familie) over het algemeen het laagst, 

met het allerlaagste percentage voor Sint-Joost-ten-Node (30,7%). De eerste niet Brusselse gemeente 

is Knokke-Heist (44,6%), gevolgd door de stad Leuven (46,1%). Ook in de meeste andere steden is het 

wagengebruik lager dan gemiddeld, enkele voorbeelden zijn Brugge (49,8%), Antwerpen (50,1%), 

Oostende (51,0%) en Gent (51,9%). Omdat er in Wallonië veel minder wordt gefietst ligt het 

wagengebruik er in het algemeen hoger. Luik (65,3%) en Namen (65,9%) zijn voorbeelden van Waalse 

steden met een lager dan gemiddeld wagengebruik. 
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5.2 Trein 

Legende

13,7 to 41,1  (121)

8,6 to 13,7  (119)

5,5 to 8,6  (119)

3,3 to 5,5  (103)

0  to 3,3  (127)

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011
Hoofdvervoermiddel : trein

(% werknemers naar woonplaats)

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2011
Moyen de transport principal : train

(% des travailleurs par lieu de domicile) (c
) 
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België / Belgique : 9,7

Vlaanderen : 9,6

Wallonie : 11,1

Bruxelles / Brussel : 5,6

spoorlijn  / vo ie ferrée

Figuur 31: treingebruik volgens woonplaats 

Het treingebruik concentreert zich voornamelijk in een grote straal rond Brussel, en dan vooral ten 

westen van Brussel, waar de densiteit van het spoornet groter is. Het beperkte spooraanbod in de meer 

perifere gebieden heeft uiteraard een laag aantal treingebruikers tot gevolg. Dit is o.a. duidelijk het geval 

in het oosten van het land. Ook de werkgelegenheid in eigen streek heeft een belangrijke invloed op het 

treingebruik. In gebieden waar de werkgelegenheid groot is in verhouding tot het aantal inwoners, zijn 

de mensen minder geneigd om zich over langere afstanden (meestal naar Brussel) met de trein te 

verplaatsen. Uiteraard spelen ook de congestie, de bereikbaarheid van de werkplaats vanaf het 

treinstation en de eventuele tussenkomst van de werkgever een rol in het succes van de trein. Deze 

laatste factoren bepalen mee het succes van de trein bij werknemers tewerkgesteld in Brussel. 

De top 5 in het treingebruik volgens woonplaats ziet eruit als volgt: Edingen (41,1%), Denderleeuw 

(40,7%), Lierde (35,8%), Opzullik (35,6%) en ’s-Gravenbrakel (35,5%).
19

  

                                                           

19
 Deze percentages zijn wellicht lager als we ook rekening houden met woon-werkverplaatsingen naar 

kleinere werkgevers. 
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5.3 Fiets 

Legende

12  to 30,3  (121)

5,2 to 12   (120)

1,7 to 5,2  (110)

0,7 to 1,7  (109)

0  to 0,7  (129)

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011
Hoofdvervoermiddel : fiets

(% werknemers naar woonplaats)

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2011
Moyen de transport principal : vélo

(% des travailleurs par lieu de domicile) (c
) 
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België / Belgique : 8,9

Vlaanderen : 12,8

Wallonie : 1,2

Bruxelles / Brussel : 3,5

Figuur 32: fietsers volgens woonplaats 

De kaart met het fietsgebruik per woonplaats ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als de kaart per 

werkplaats. Dit is logisch omdat de fiets doorgaans niet gebruikt wordt om grote afstanden te 

overbruggen. Opvallend is dat de inwoners van de Vlaamse steden zich dikwijls met de fiets naar het 

werk begeven, en dat Brussel niet moet onderdoen voor de omliggende gemeenten. In de provincie 

Antwerpen bevinden zich de meeste “fietsrijke gemeentes”. 

De 5 steden en gemeentes met het hoogste percentage fietsers zijn Brugge (30,3%), Turnhout (29,6%), 

Blankenberge (26,3%), Hamont-Achel (26,2%) en Veurne (25,4%). Ook in de grootste Vlaamse steden 

Antwerpen (18,9%) en Gent (18,0%) fietsen veel inwoners naar hun werk. Onder de belangrijkste 

Waalse steden (+50.000 inwoners) zijn de beste scores voor Doornik (3,3%) en Moeskroen (3,2%). 
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5.4 Openbaar vervoer De Lijn/TEC/MIVB 

Legende

3,7 to 47,4  (137)

2,3 to 3,7  (108)

1,7 to 2,3   (98)

1,2 to 1,7  (109)

0  to 1,2  (137)

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011
Hoofdvervoermiddel : De Lijn/MIVB/TEC

(% werknemers naar woonplaats)

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2011
Moyen de transport principal : TEC/STIB/De Lijn

(% des travailleurs par lieu de domicile) (c
) 
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België / Belgique : 6,6

Vlaanderen : 4,4

Wallonie : 3,7

Bruxelles / Brussel : 35,8

Figuur 33: De Lijn + MIVB + TEC volgens woonplaats 

Het stedelijk en regionaal openbaar vervoer (bus, tram en metro) kent het meeste succes in en rond de 

grote steden, in het bijzonder Brussel, Antwerpen en Luik en hun agglomeraties. Ook aan de kust 

(kusttram) en in de provincie Limburg is het gebruik groter dan elders. 

De top 19 bestaat exclusief uit de 19 Brusselse gemeenten, met als koploper Sint-Joost-ten-Node met 

47,4%. Eerste achtervolger is de gemeente Knokke-Heist met 24,5%. Daarna volgen enkele gemeentes 

uit de rand rond Brussel: Drogenbos (20,7%), Kraainem (20,6%), Wemmel (20,5%) en Wezembeek-

Oppem (18,1%). Direct daarna volgt Luik (15,1%) en ook andere grote steden zoals Antwerpen (14,5%), 

Namen (9,0%) en Gent (8,5%) doen het beter dan gemiddeld. 
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5.5 Carpoolen 

Legende

4,5 to 26   (121)

3,1 to 4,5  (128)

2,5 to 3,1   (91)

1,8 to 2,5  (119)

0  to 1,8  (130)

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011
Hoofdvervoermiddel : carpool

(% werknemers naar woonplaats)

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2011
Moyen de transport principal : covoiturage

(% des travailleurs par lieu de domicile) (c
) 
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België / Belgique : 3,1

Vlaanderen : 3,2

Wallonie : 3,3

Bruxelles / Brussel : 2,2

Figuur 34: Carpool volgens woonplaats 

Het carpoolen kent gemiddeld meer succes waar er minder alternatieven zijn in de vorm van openbaar 

vervoer. Daarom is het niet verrassend dat de laagste score hier voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest is. In Vlaanderen is het opvallend dat er in het oosten meer aan carpooling wordt gedaan, in de 

provincie Limburg gaat 6,1% van de inwoners al carpoolend naar het werk. 

5.6 Te voet 

Legende

2,4 to 15,8  (136)

1,3 to 2,4   (96)

0,7 to 1,3  (100)

0,2 to 0,7  (120)

0  to 0,2  (137)

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011
Hoofdvervoermiddel : te voet

(% werknemers naar woonplaats)

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2011
Moyen de transport principal : marche

(% des travailleurs par lieu de domicile) (c
) 
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België / Belgique : 2,3

Vlaanderen : 1,6

Wallonie : 2,9

Bruxelles / Brussel : 6,4

Figuur 35: voetgangers volgens woonplaats 
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Uit bovenstaande kaart blijkt dat er meer naar het werk wordt gestapt door werknemers die in Wallonië 

en het Brussels Gewest wonen. In Vlaanderen wordt sneller de fiets gebruikt, waardoor het percentage 

wandelaars er kleiner is. Werknemers die in de stad wonen zijn sneller geneigd om te voet naar het 

werk te gaan door de gemiddeld kleinere woon-werkafstand voor inwoners van de stad. Maar andere 

factoren zoals een gebrek aan parkeerplaatsen en de lagere verplaatsingssnelheid met de auto spelen 

wellicht ook een rol. 

Er wordt het meest gestapt naar het werk door inwoners van Eupen (15,8%), Aarlen (12,1%), Ottignies-

Louvain-la-Neuve (11,6%), Elsene (11,5%) en Raeren (10,8%). Als we kijken naar de grote steden zijn 

het de inwoners van Luik (7,1%) die het meest naar hun werk stappen, gevolgd door Brussel (6,4% voor 

het BHG). Blankenberge haalt met 6,2% de hoogste score van de Vlaamse steden en gemeentes. 

5.7 Motor en bromfiets 

Legende

1,67 to 6,44  (121)

1,3  to 1,67  (110)

0,97 to 1,3   (120)

0,5  to 0,97  (122)

0  to 0,5   (116)

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011
Hoofdvervoermiddel : motor/bromfiets

(% werknemers naar woonplaats)

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2011
Moyen de transport principal : moto/cyclomoteur

(% des travailleurs par lieu de domicile) (c
) 
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België / Belgique : 1,4

Vlaanderen : 1,5

Wallonie : 1,1

Bruxelles / Brussel : 1,4

Figuur 36: motor en bromfiets volgens woonplaats 

Het gebruik van motor of bromfiets om naar het werk te gaan, blijkt couranter te zijn bij inwoners van 

Oost- en West-Vlaanderen. In Wallonië wordt er minder gebruik gemaakt van gemotoriseerde 

tweewielers, vooral in het zuiden, maar het verschil met Vlaanderen is veel minder groot dan voor de 

fiets. 
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5.8 Collectief privévervoer door de werkgever 
 

Legende

1,5  to 9,59   (57)

0,5  to 1,5   (91)

0,2  to 0,5   (92)

0,01 to 0,2   (114)

0  to 0,01  (235)

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011
Hoofdvervoermiddel : collectief privéverv.

(% werknemers naar woonplaats)

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2011
Moyen de transport principal : tr. collectif privé

(% des travailleurs par lieu de domicile) (c
) 
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België / Belgique : 0,6

Vlaanderen : 0,8

Wallonie : 0,2

Bruxelles / Brussel : 0,4

Figuur 37: collectief vervoer werkgever volgens woonplaats 

 

De resultaten voor het collectief privévervoer per woonplaats zijn met de beschikbare gegevens minder 

precies te ramen, vooral voor gemeenten met weinig inwoners. Meestal wordt dit collectief vervoer door 

de werkgever georganiseerd voor werknemers uit de omgeving. Het is daarom logisch dat deze vorm 

van vervoer o.a. meer gebruikt wordt rond de Antwerpse haven. 
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6. Voor- en natraject 

6.1 Algemeen 
 

Het totaal percentage werknemers met een voor- of een natraject is gedaald tussen 2008
20,21

 en 2011. 

Dit is logisch aangezien het gebruik van het openbaar vervoer als hoofdvervoermiddel is gedaald in 

dezelfde periode. 

 

 

VOORTRAJECT 2011 2008

GEEN VOORTRAJECT 82,7% 80,2%  
 Tabel 14: Evolutie geen voortraject 

 

Het voortraject is de verplaatsing tussen de woonplaats en bijvoorbeeld het treinstation, de bushalte of 

de carpoolparking. De auto is het meest gebruikte vervoermiddel in het voortraject (40,5%), gevolgd 

door de voetgangers (33,5%), de fietsers (13,9%) en bus, tram en metro (10,4%). 

Voor wat betreft de evolutie t.o.v. 2008 valt vooral de afname van bus, tram of metro op van 17,2% van 

de werknemers in 2008 naar 10,4% in 2011. Dit zou kunnen betekenen dat de afstemming tussen de 

verschillende vormen van openbaar vervoer verslechterd is. Een andere mogelijke verklaring is dat de 

faciliteiten voor de wagen en de fiets (parking, stallingen) verbeterd zijn in de omgeving van treinstations 

en andere OV-haltes. 

VOORTRAJECT 2011 2008

WAGEN 40,5% 35,9%

TE VOET 33,5% 32,3%

FIETS 13,9% 13,1%

BUS, TRAM, METRO 10,4% 17,2%

COLLECTIEF VERVOER WERKGEVER 0,6% 0,0%

BROMFIETS, MOTO 0,6% 1,0%

ANDERE 0,6% 0,5%   
Tabel 15: Evolutie voortraject per vervoermiddel 

 

We moeten echter voorzichtig omspringen met de cijfers voor het voor- en natraject. Aangezien het om 

een facultatieve vraag gaat, is het aantal antwoorden veel lager dan voor het hoofdvervoermiddel. 

Het natraject is de verplaatsing tussen de werkplaats en bijvoorbeeld het treinstation, de bushalte of een 

(P+R) parking. Ook het aantal werknemers met een natraject is gedaald. 

NATRAJECT 2011 2008

GEEN NATRAJECT 85,5% 77,7%  
Tabel 16: Evolutie geen natraject 

 
Werknemers met een natraject leggen dit meestal te voet af (54,5%), maar ook het stedelijk openbaar 

vervoer (30,3%) wordt hiervoor dikwijls gebruikt. De overige modi halen een veel lagere score, maar het 

                                                           

20
 Er wordt hier vergeleken met 2008 omdat de vraagstelling in 2005 verschillend was. 

21
 De cijfers van 2008 kunnen verschillen t.o.v. het eindverslag van die diagnostiek, door een herziening 

van de berekeningsmethode. 
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gebruik van de fiets (6,2%), de auto (4,8%) en het collectief vervoer georganiseerd door de werkgever 

(2,8%) is niet te verwaarlozen. 

Wanneer we kijken naar de evolutie t.o.v. 2008 zien we een forse afname van het aandeel voetgangers, 

vooral ten voordele van bus, tram en metro. Ook het relatief belang van de fiets en het collectief vervoer 

door de werkgever is toegenomen in het natraject. 

NATRAJECT 2011 2008

TE VOET 54,5% 66,8%

BUS, TRAM, METRO 30,3% 20,6%

FIETS 6,2% 4,9%

WAGEN 4,8% 4,5%

COLLECTIEF VERVOER WERKGEVER 2,8% 1,8%

ANDERE 1,4% 0,9%

BROMFIETS, MOTO 0,0% 0,4%  
Tabel 17: Evolutie nartraject per vervoermiddel 

 

 

6.2 Natraject – cijfers per Gewest 

 
Het heeft weinig zin om het voortraject te analyseren per gewest, omdat in het enquêteformulier het 

vervoermiddel in het voortraject niet gebonden is aan de woonplaats van de werknemers. Voor het 

natraject is de analyse per gewest van tewerkstelling wel een interessante oefening. 

We zagen eerder dat meer dan 50% werknemers die in Brussel werken hebben het openbaar vervoer 

gebruiken als hoofdvervoermiddel. Het is dus logisch dat deze werknemers dikwijls nog een natraject 

hebben af te leggen. In Vlaanderen en Wallonië is dit minder het geval. 

NATRAJECT VL WAL BHG 

GEEN NATRAJECT 92,6% 94,7% 68,7% 
 Tabel 18: Evolutie natraject per gewest 

  

De meeste werknemers met een natraject leggen dit te voet af, dit is het geval in de drie gewesten. 

Maar ook het stedelijk vervoer wordt hiervoor frequent gebruikt, vooral in Brussel. In Vlaanderen heeft 

de fiets echter meer succes om de afstand tussen station en werkplaats te overbruggen, in Wallonië is 

dat duidelijk niet het geval. 

NATRAJECT VL WAL BHG

TE VOET 50,0% 62,3% 56,2%

BUS, TRAM, METRO 14,9% 15,1% 38,0%

FIETS 17,6% 0,0% 1,6%

WAGEN 9,5% 11,3% 1,9%

COLLECTIEF VERVOER WERKGEVER 6,8% 7,5% 1,0%

ANDERE 1,4% 3,8% 1,3%

BROMFIETS, MOTO 0,0% 0,0% 0,0%  
Tabel 19: Evolutie natraject per vervoermiddel en per gewest 
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6.3 Natraject – cijfers voor de belangrijkste steden 
 

De analyse van de modale verdeling in het natraject is nog relevanter op stadsniveau. Hieronder 

worden de cijfers besproken van de 5 steden met het grootste aantal enquêtes. Dit zijn Brussel 

(Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1096 enquêtes), Antwerpen (645 enquêtes), Gent (478), Luik (265) en 

Leuven (219). De cijfers voor andere steden en gemeentes kunnen uiteraard op vraag worden 

verkregen. 

Naast Brussel, blijkt dat ook in Leuven een groot deel van de werknemers een natraject heeft. Dit valt te 

verklaren door het hoge treingebruik. 

NATRAJECT BRUSSEL ANTWERPEN GENT LUIK LEUVEN

GEEN NATRAJECT 68,7% 92,3% 87,1% 91,4% 78,4%

TE VOET 17,6% 5,6% 7,5% 6,9% 9,8%

BUS, TRAM, METRO 11,9% 1,0% 2,5% 1,5% 4,3%

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

WAGEN 0,6% 0,2% 0,3% 0,1% 1,4%

COLLECTIEF VERVOER WERKGEVER 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%

ANDERE 0,4% 0,0% 0,2% 0,0% 0,6%

BROMFIETS, MOTO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%  
Tabel 20: modale verdeling in het natraject voor de belangrijkste steden 

 

De volgende tabel geeft de modale verdeling enkel voor de werknemers met een natraject. Dit illustreert 

beter het relatieve belang van de verschillende modi in het natraject, en het verschil hierin tussen de 

verschillende steden. 

NATRAJECT BRUSSEL ANTWERPEN GENT LUIK LEUVEN

TE VOET 56,2% 72,7% 58,1% 80,2% 45,4%

BUS, TRAM, METRO 38,0% 13,0% 19,4% 17,4% 19,9%

FIETS 1,6% 9,1% 17,8% 0,0% 25,0%

WAGEN 1,9% 2,6% 2,3% 1,2% 6,5%

COLLECTIEF VERVOER WERKGEVER 1,0% 2,6% 0,8% 1,2% 0,0%

ANDERE 1,3% 0,0% 1,6% 0,0% 2,8%

BROMFIETS, MOTO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%  
 Tabel 21: Modale verdeling voor de werknemers met een natraject. 

 

Het percentage voetgangers in het natraject is het laagste in Leuven (45,4%), door de ligging van de 

stations is de afstand tussen station en werkplaats er gemiddeld groter. In Luik is het percentage 

voetgangers het hoogst (80,2%), o.a. door de meer centrale ligging van de treinstations. Het stedelijk 

openbaar vervoer (bus, tram en metro) in het natraject is het populairst in Brussel (38,0%). Dit is geen 

verrassing gezien de densiteit van het Brussels openbaar vervoer. In Antwerpen worden bus, tram en 

metro het minst gebruikt (13,0%) voor het afleggen van het natraject. De fiets wordt in Leuven voor een 

kwart van de natrajecten gebruikt, terwijl dit fenomeen onbestaande lijkt te zijn in Luik.  
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7. Arbeidstijden van de werknemers 
 

De uurregeling van de werknemers heeft een belangrijke invloed op de gebruikte vervoersmodi. Zo 

heeft het carpoolen meer succes waar de werknemers met een vast uurrooster of in een ploegenstelsel 

werken. Het openbaar vervoer is daar dikwijls een minder evidente keuze, zeker als de dienstregeling 

ervan niet helemaal overeenstemt met de werkuren. Glijdende uurroosters zijn wel in het voordeel van 

het openbaar vervoer, maar onregelmatige uurroosters bevorderen dan weer de individuele 

vervoersmodi. 

De evolutie in de modale verdeling kan dus deels verklaard worden door de evolutie in de uurregeling 

van de werknemers. Zo zien we dat het aantal vaste uurroosters en het werken in ploegen tussen 2008 

en 2011 afnam met 8,9%, in dezelfde periode daalde het carpoolen met 14,6%. We zien ook een 

toename van het aantal werknemers die een onregelmatig uurrooster hebben, en hiervoor zijn de 

individuele vervoersmodi (auto, fiets, …) het meest geschikt.  

UURROOSTERS 2011 2008 2005

VAST 28,2 30,6 31,4

GLIJDEND 30,0 30,3 28,6

PLOEGEN 13,8 15,5 17,5

ONREGELMATIG 18,5 14,8 16,4

ANDERE 3,7 4,4 6,1

TABEL 2 bis 5,8 4,4 0,0  
Tabel 22: Evolutie van de arbeidstijden 

 

Opmerking bij bovenstaande tabel: sinds de enquête van 2008 is er de mogelijkheid om de uurroosters 

in te vullen volgens een prikkloksysteem in tabel 2 bis van het enquêteformulier. Van deze werknemers 

is niet precies geweten in welk uurstelsel ze exact werken (vast, glijdend, …). Maar aangezien tabel 2 

bis vooral benut wordt waar de uurroosters moeilijk in kaart zijn te brengen, kunnen we verwachten dat 

veel van deze werknemers een onregelmatig uurrooster hebben. 
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Figuur 38:  Grafiek uurstelsel in de verschillende gewesten 

 

Bovenstaande grafiek toont de uurstelsels van de werknemers in 2011 in de verschillende gewesten. 

Wat vooral opvalt is dat in Brussel veel meer werknemers (meer dan de helft) met glijdende uurroosters 

werken, en slechts weinigen in een ploegenstelsel. Dit is uiteraard een gevolg van de activiteiten in het 

Brussels Gewest: veel administraties, banken etc. en weinig industrie. 

Wanneer we naar de aankomst- en vertrekuren kijken (volgende figuur), stellen we vast dat de 

avondspits meer gespreid is dan de ochtendspits. De ochtendspits vertoont een grote piek om 8u, 

wanneer veel werknemers met een vast uurroosters hun werk aanvatten. Toch is de ochtendspits niet 

noodzakelijk overal drukker: in de ochtendspits (zeker rond 8u) bestaat het verkeer vooral uit 

pendelaars, terwijl dit in de avondspits veel minder het geval is. Andere belangrijke momenten waarop 

werknemers zich verplaatsen zijn ’s ochtends rond 6u, ’s middags rond 14u en ’s avonds rond 22u. Dit 

stemt vooral overeen met de werkuren van mensen die in ploegenstelsel werken. 
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 Figuur 39:  Grafiek aankomst-  en vertrekuren 
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8. Bereikbaarheid van de vestiging 

8.1 Parkeerplaatsen 
 

Uit diverse studies blijkt dat de beschikbaarheid van parkeerplaatsen een grote rol speelt in de modale 

keuze van de werknemers. Wanneer er weinig parkeerplaatsen voorhanden zijn, zullen werknemers 

eerder op zoek gaan naar alternatieven.  

 

 

 
Tabel 23: parkeerplaatsen per werknemer, ongeacht zijn vervoerswijze (100% = 1 parkeerplaats per 

werknemer)
22

 

We moeten vaststellen dat globaal genomen de beschikbaarheid van parkeerplaatsen
23

 ongeveer 

constant blijft. We zien enkel een zeer kleine toename in het Brussels Gewest. De cijfers in tabel 23 

tonen duidelijk dat er in het Brussels Gewest het minst parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Hier hebben 

gemiddeld 1 op 3 werknemers een parkeerplaats op de vestiging ter beschikking terwijl dit in de rest van 

het land ongeveer 1 op 2 is.  

We moeten de bemerking maken dat gratis parkeren in het centrum van Brussel buiten de 

bedrijfsparking praktisch onmogelijk is, terwijl dit in Vlaanderen en Wallonië dikwijls wel kan. Hierdoor is 

de werkelijke beschikbaarheid van een parkeerplaats (niet op de vestiging meegerekend) nog hoger 

dan 1 op 2 voor Vlaanderen en Wallonië. Dit wordt ook duidelijk wanneer we het aantal parkeerplaatsen 

vergelijken met het wagen gebruik (tabel 24).  

 
Tabel 24: parkeerplaatsen per wagen (100% = 1 parkeerplaats per wagen, voor carpoolers werd 

uitgegaan van een bezettingsgraad van 2 personen per wagen)
 22

 

Uit tabel 24 blijkt dat in het Brussels Gewest werknemers minder vaak de wagen nemen indien er geen 

parkeerplaats beschikbaar is. In Wallonië komt een groot deel met de wagen ook is er maar voor 62% 

van de wagengebruikers een parkeerplaats op de vestiging voorzien.   

 
 

                                                           

22
 Aangezien meer parkeerplaatsen dan werknemers per vestiging geen invloed hebben op het 

gebruikte vervoermiddel werd het maximaal aantal parkeerplaatsen per vestiging beperkt tot het totaal 

aantal werknemers. Dit lost het probleem op dat bij b.v. winkelketens soms zeer hoge aantallen 

parkeerplaatsen gerapporteerd worden. 

23
 Voor de werknemers voorziene parkeerplaatsen op de vestigingseenheid of gehuurde plaatsen in de 

nabijheid van de ingang. 

2011 2008 2005 

BELGIË 49,3% 49,7% 48,0% 

VLAANDEREN 52,9% 54,3% 52,5% 

WALLONIË 53,3% 53,8% 51,5% 

BRUSSEL 33,7% 31,1% 30,3% 

2011 2008 2005 

BELGIË 71,7% 75,2% 70,8% 

VLAANDEREN 74,7% 78,3% 74,9% 

WALLONIË 62,3% 68,5% 63,8% 

BRUSSEL 81,2% 74,3% 66,0% 
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Volgende tabel toont dat er een lichte daling is van de vestigingseenheden die signaleren dat er een 

tekort aan parkeerplaatsen is. Toch gaat het nog steeds om een groot aantal vestigingseenheden, 

uiteraard is het totaal aantal beschikbare parkeerplaatsen (vorige tabellen) niet evenredig verdeeld. 

2011 2008 2005

BELGIË 22,9% 24,4% 25,3%

VLAANDEREN 19,3% 21,4% 21,2%

WALLONIË 25,1% 25,1% 29,1%

BRUSSEL 37,9% 37,7% 37,7%  
Tabel 25: vestigingseenheden die een tekort aan parkeerplaatsen signaleren 

Anderzijds zijn er ook werkgevers die het parkeren voor hun werknemers betalend maken om de 

parkingkosten voor de onderneming te beperken en werknemers aan te zetten een ander vervoermiddel 

te nemen. Dit is vooral het geval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de kostprijs per vierkante 

meter parking het hoogst is, en er meer alternatieven zijn in de vorm van openbaar vervoer. 

2011 2008 2005

BELGIË 3,4% 3,0% 3,3%

VLAANDEREN 2,7% 2,2% 2,3%

WALLONIË 1,7% 2,1% 2,3%

BRUSSEL 12,2% 9,0% 10,8%  
Tabel 26: vestigingseenheden met betalende parking voor de werknemers 

8.2 Openbaar vervoer 

8.2.1 Trein 
 

De bereikbaarheid van de vestigingseenheid met het openbaar vervoer heeft een grote impact op de 

gebruikte modus. Daarom is het interessant om te zien of bedrijven en openbare instellingen zich al dan 

niet dichter in de buurt van een treinstation gaan vestigen. Uit onderstaande tabel valt echter af te leiden 

dat er op dit vlak niet veel evolutie is geweest in de laatste jaren. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

bevindt de meerderheid van de vestigingseenheden zich in de nabijheid (< 1 km) van een treinstation. In 

Wallonië is dit 38,9% en in Vlaanderen slechts 32,5%. 

2011 2008 2005

BELGIË 37,0% 35,4% 37,3%

VLAANDEREN 32,5% 30,5% 33,1%

WALLONIË 38,9% 38,2% 38,7%

BRUSSEL 56,7% 54,5% 54,8%  
Tabel 27: vestigingseenheden met treinstation op minder dan 1 km 

Het is echter nog zinvoller om te bekijken hoeveel werknemers in de nabijheid (< 1 km) van een station 

tewerkgesteld zijn. Maar ook op dat vlak is de evolutie beperkt. Opvallend is wel dat in Vlaanderen en 

Wallonië dit percentage (onderstaande tabel) nog lager is dan het percentage vestigingseenheden 

(bovenstaande tabel). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de benutting van de stationsomgeving 

beter: 65,6% van de werknemers werken er op minder dan 1 km van een station. 

2011 2008 2005

BELGIË 38,0% 37,1% 38,3%

VLAANDEREN 29,3% 28,1% 29,7%

WALLONIË 36,8% 35,6% 38,9%

BRUSSEL 65,6% 66,5% 63,8%  
Tabel 28: werknemers (volgens werkplaats) met treinstation op minder dan 1 km van hun werkplaats 
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8.2.2 Bus, tram en metro 
 

Het aandeel vestigingseenheden met een halte (bus, tram of metro) op minder dan 500 meter is in 

stijgende lijn. Wellicht is dit het gevolg van een verbeterd aanbod van de drie gewestelijke 

vervoersmaatschappijen: De Lijn, TEC en MIVB. 

 

 

2011 2008 2005

BELGIË 90,2% 87,6% 86,2%

VLAANDEREN 88,9% 86,1% 84,5%

WALLONIË 89,6% 86,6% 84,2%

BRUSSEL 98,1% 97,2% 97,9%  
Tabel 29: vestigingseenheden met halte (bus, tram of metro) op minder dan 500 m 

Het percentage werknemers met een halte in de nabijheid van hun werkplaats verschilt niet veel van 

vorige tabel. De dekking van het stedelijk openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 

quasi volledig. 

2011 2008 2005

BELGIË 89,9% 88,4% 87,2%

VLAANDEREN 88,3% 85,6% 84,1%

WALLONIË 89,7% 86,6% 85,4%

BRUSSEL 99,1% 98,7% 98,9%   
Tabel 30: werknemers (volgens werkplaats) met halte (bus, tram of metro) op minder dan 500 m van 

hun werkplaats 



 

 48 

9. Op de vestigingseenheid bestaande maatregelen 

9.1 Voorafgaande opmerkingen 
 

In wat volgt wordt de frequentie van de verschillende maatregelen gegeven, maar wordt ook hun effect 

geraamd op het gebruik van bijhorend hoofdvervoermiddel. Deze raming is gebaseerd op de evolutie 

van de modale verdeling bij ondernemingen en openbare instellingen die in 2005 de betreffende 

maatregel nog niet namen, maar in 2011 wel. We gaan er daarbij vanuit dat de maatregel gemiddeld 

werd ingevoerd in het midden van deze periode, dus dat het resultaat wordt bereikt 3 jaar na invoering 

van de maatregel. 

Het gemiddeld effect na 3 jaar wordt telkens weergegeven in procentpunten. Bijvoorbeeld: een evolutie 

van 4% naar 5% of een evolutie van 80% naar 81% zijn beide een toename met 1 procentpunt. De 

berekende effecten zijn slechts indicatief. De bedoeling is vooral om te kijken welke maatregelen een 

modale verschuiving kunnen teweegbrengen, en welke niet. Uiteraard zal het berekende effect van 

weinig genomen maatregelen ook minder nauwkeurig en betrouwbaar zijn. 

Het effect van een maatregel kan positief zijn, dat wil zeggen dat ze een positieve invloed heeft op het 

modale aandeel van de bijhorende vervoersmodus. Dit wordt dan weergegeven in het groen in de 

volgende tabellen. Een maatregel kan ook een negatief effect hebben, dan wordt dit effect weergegeven 

in het rood. Om te beoordelen of een maatregel een positief of negatief effect heeft, wordt er steeds 

vergeleken met de evolutie van de vervoerswijze bij werkgevers die geen initiatieven nemen. 

9.2 Maatregelen ter bevordering van het fietsgebruik 
 

Maatregelen ter bevordering van het fietsgebruik 2011 2008 2005 Gem. effect na 3 j

Fietsvergoeding 74% 48% 42% 1,4

Overdekte f ietsenstallingen voorzien 42% 40% 34% 1,4

Kleedruimtes voor f ietsers 34% 27% 22% 0,8

Douches gemakkelijk bereikbaar voor f ietsers 33% 28% 23% 0,8

Beveiligde parkeerplaatsen op het terrein van de vestigingseenheid 31% 28% 27% 1,3

Fietsen ter beschikking voor dienstverplaatsingen 14% 12% 9% 1,4

Geen maatregelen in voege (in 2011, w el in 2005) 14% 23% 28% -1,1

Geen maatregelen in voege (in 2011 en 2005) 14% 23% 28% 1,0

Bijkomende vergoeding voor dienstverplaatsingen 13% 10% 7% 1,4

Reparatiemateriaal ter beschikking 8% 4% 3% 1,7

Verbeteren infrastructuur op en in de omgeving van de vestiging 4% 3% 3% 1,3

Fietsen ter beschikking voor de w oon-w erkverplaatsing 4% 3% 1% 2,6

Informatie over f ietsroutes 4% 3% 3% 0,3

Regenkledij ter beschikking voor f ietsers 4% 3% 1% 3,6

Andere 3% 5% 7% 1,9

Regelmatig f ietsonderhoud in de vestiging 2% 1% 1% -0,7

Pendelf ietsen ter beschikking aan het station 2% 1% 1% 1,0  
Tabel 31: bestaande maatregelen ter bevordering van het fietsgebruik 

We kunnen vaststellen dat er steeds meer maatregelen worden genomen door bedrijven en openbare 

instellingen om het fietsgebruik bij hun werknemers te stimuleren, slechts 14% nam in 2011 nog geen 

enkele maatregel. 

Op maar liefst 74% van de vestigingseenheden kunnen werknemers een fietsvergoeding krijgen. Dit is 

een enorme toename t.o.v. het jaar 2008. We moeten deze toename echter nuanceren, aangezien de 

vraagstelling werd gewijzigd van “extra verplaatsingsvergoeding voorzien in de collectieve 

arbeidsovereenkomst of in een protocol v/h comité voor de federale, de gemeenschaps- en gewestelijke 

overheidsdiensten” in 2005 en 2008 naar simpelweg “fietsvergoeding” in 2011. 
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De tweede meest voorkomende maatregel is het voorzien van overdekte fietsenstallingen (42%), 

gevolgd door kleedruimtes voor fietsers (34%), douches (33%) en beveiligde parkeerplaatsen (31%). 

De maatregelen die het meeste effect lijken te hebben zijn het ter beschikking stellen van regenkledij 

voor fietsers (toename van het aandeel fietsers met 3,6 procentpunten op 3 jaar) en het ter beschikking 

stellen van fietsen voor de woon-werkverplaatsingen (+ 2,6 procentpunten). Maar vermoedelijk gaat het 

hier om werkgevers die ook veel andere maatregelen nemen. 

Waar er in 2005 geen maatregelen werden genomen voor de fietsers en in 2011 nog steeds niet, ging 

het fietsgebruik er ook op vooruit met 1 procentpunt. Er zijn dus enkele maatregelen die de groei van 

het aantal fietsers lijken af te remmen, waaronder de populaire maatregelen kleedruimtes en douches 

aangezien deze maatregelen een lagere score halen dan niets doen. In eerdere studies (F. Witlox et al. 

2011, Cupples and Ridley 2008) is men tot gelijkaardige bevindingen gekomen. Toch zou het kort door 

de bocht zijn om te besluiten dat kleedruimtes en douches een negatief effect hebben op fietsgebruik. 

Zonder douches en kleedruimtes is het praktisch onmogelijk voor potentiële fietsgebruikers met relatief 

voor fietsers grotere woon-werkafstanden om met de fiets naar het werk te gaan. Men sluit op die 

mannier een heel groot potentiële fietsgebruikers uit. Wellicht spelen andere factoren dan het aanbieden 

van douches en kleedruimtes een rol die toevallig het fietsgebruik hebben doen dalen. Een correcte 

evaluatie van het effect van deze maatregel vraagt meer onderzoek. 

De grootste afname van het aantal fietsers (-1,1 procentpunt) is vast te stellen in vestigingseenheden 

die vroeger (2005) wel één of meerdere maatregelen namen, maar in 2011 niet meer. 

Sommige maatregelen hebben niet rechtstreeks te maken met het gebruik van de fiets als 

hoofdvervoermiddel in de woon-werkverplaatsingen. De maatregelen ter bevordering van het 

fietsgebruik voor dienstverplaatsingen blijken toch een positief effect te hebben op het fietsen in de 

woon-werkverplaatsing. Het ter beschikking stellen van pendelfietsen aan het station heeft geen effect 

op het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel, maar allicht wel in het natraject. 

9.3 Maatregelen ter bevordering van het carpoolen 

 

Maatregelen ter bevordering van het carpoolen 2011 2008 2005 Gem. effect na 3 j

Geen maatregelen in voege (in 2011, w el in 2005) 83% 85% 87% -2,4

Geen maatregelen in voege (in 2011 en 2005) 83% 85% 87% -0,8

Aansluiting op een centrale databank 7% 6% 4% 0,1

Organiseren van carpool binnen de vestigingseenheid 6% 6% 5% -1,3

Verspreiding van informatie over carpooling 6% 5% 4% 0,6

Andere 3% 3% 4% -1,9

Gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers op het terrein 3% 2% 2% -1,6

Gegarandeerde thuisrit voor carpoolers (onvoorziene omstandigh.) 2% 2% 1% 0,2  
Tabel 32: bestaande maatregelen ter bevordering van het carpoolen 

Het percentage van de vestigingseenheden waar carpoolen niet wordt ondersteund is in 2011 gedaald 

tot 83%, wat nog steeds de grote meerderheid is. De meest populaire maatregel is het aansluiten op 

een centrale carpooldatabank. 

Waar de werkgever niets deed ter stimulatie van het carpoolen (in 2005 en 2011), nam het aandeel 

carpoolers gemiddeld af met 0,8 procentpunt. Dit is o.a. het gevolg van het dalende aandeel mensen 

met een vaste uurrooster (zie hoofdstuk 7). 

Vestigingseenheden waar informatie m.b.t. carpoolen werd verspreid kenden tussen 2005 en 2011 de 

grootste groei van het aandeel carpoolers (+0,6 procentpunten). De meest populaire maatregel 

(aansluiting op een centrale databank) heeft ook een positief effect. 

Opvallend is dat vestigingseenheden waar er gereserveerde parkeerplaatsen zijn voor carpoolers, 

slechter presteren dan vestigingseenheden waar geen maatregelen werden genomen. Hetzelfde geldt 

voor het organiseren van carpool binnen de vestigingseenheid, wat dus zeker niet overal op een 
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effectieve manier gebeurt. De grootste daling in het aandeel carpoolers (- 2,4 procentpunten) was er in 

vestigingseenheden waar ondersteunende maatregelen werden afgeschaft tussen 2005 en 2011. 

9.4 Maatregelen ter bevordering van het collectief vervoer 

 

Maatregelen ter bevordering van het collectief vervoer 2011 2008 2005 Trein Bus/tram/metro Collectief werkg.

Geen maatregelen in voege (in 2011, w el in 2005) 54% 60% 61% 0,9 0,6 -1,3

Geen maatregelen in voege (in 2011 en 2005) 54% 60% 61% 1,1 1,4 -

Gratis openbaar vervoer 34% 25% 23% 2,8 1,3 -0,7

Verspreiden van informatie over openbaar vervoer 11% 10% 9% 2,1 0,9 -0,2

Stimuleren openbaar vervoer voor dienstverplaatsingen 10% 9% 7% 2,8 1,6 0,0

Andere 7% 7% 9% 0,9 0,9 -0,1

Regelmatig overleg met de openbaar vervoersmaatschappijen 7% 4% 5% 1,6 0,9 -1,3

Organisatie van collectief vervoer (bus) door de w erkgever 4% 5% 4% 3,5 1,7 2,8

Gemiddeld effect na 3 j

 
Tabel 33: bestaande maatregelen ter bevordering van het collectief vervoer 

Het aantal vestigingseenheden waar geen maatregelen worden genomen ter bevordering van het 

collectief vervoer (openbaar of privé) is in dalende lijn. In 2011 is hun percentage gezakt tot 54%. De 

organisatie van collectief privévervoer door de werkgever (minibus, autobus, autocar) neemt echter af 

(3,7% in 2011 = 4% afgerond in bovenstaande tabel). 

In meer dan één derde (34%) van de vestigingseenheden kunnen de werknemers gratis het openbaar 

vervoer gebruiken voor de woon-werkverplaatsingen.
24

 Daarmee is dit bij uitstek de meest genomen 

maatregel voor het collectief vervoer. 

Zowel het treingebruik (+ 1,1 procentpunt) als het gebruik van stedelijk en regionaal openbaar vervoer 

(bus/tram/metro, + 1,4 procentpunt) nam tussen 2005 en 2011 toe in vestigingseenheden waar nog 

geen bevorderende maatregelen werden genomen. Voor het collectief privévervoer is deze berekening 

zonder nut, want als er het niet georganiseerd wordt, kan er ook geen gebruik van gemaakt worden. 

Vreemd is dat de organisatie van collectief vervoer door de werkgever naast een groter gebruik van 

deze vervoersmodus (+ 2,83 procentpunten) ook een positieve invloed heeft op het gebruik van het 

openbaar vervoer. Wellicht nemen werkgevers die zelf collectief vervoer organiseren tegelijkertijd 

maatregelen om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen. 

Een andere vaststelling is dat het stimuleren van openbaar vervoer voor dienstverplaatsingen een 

positief effect heeft op het gebruik ervan voor de woon-werkverplaatsingen.  

Het valt ook op dat het treingebruik blijkbaar gemakkelijker te stimuleren valt dan het gebruik van bus, 

tram en metro. Zo heeft gratis openbaar vervoer wel een positieve invloed op het treingebruik (+ 2,83 

procentpunten), maar lijkt er geen invloed op bus, tram en metro te zijn (+ 1,27 procentpunt, t.o.v. + 1,35 

zonder maatregelen). Dit is vreemd, maar een lagere gevoeligheid valt zeker te verklaren. Het gebruik 

van bus, tram en metro gebeurt doorgaans op kortere afstanden dan de trein. De winst in reiskosten 

door de overstap van bijvoorbeeld de auto naar bus, tram of metro is daarom kleiner. Er zijn andere 

factoren die daarom verhoudingsgewijs belangrijker zijn zoals de reistijd en het comfort. 

                                                           

24
 In 2005 en 2008 was de vraagstelling nog “extra verplaatsingsvergoeding voor openbaar 

vervoersgebruikers voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst of in een protocol van het comité 

voor de federale, de gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten”, wat dus niet altijd gratis 

openbaar vervoer is. 
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9.5 Diverse maatregelen 
 

Diverse maatregelen 2011 2008 2005 Auto Trein Fiets BTM Carpool

Geen maatregelen in voege (in 2011, w el in 2005) 70% 72% 77% 0,3 1,2 0,5 0,5 -1,4

Geen maatregelen in voege (in 2011 en 2005) 70% 72% 77% -0,8 1,0 1,1 1,3 -1,2

Informatiecampagnes over alternatieven solo autogebruik 12% 7% 6% -1,8 1,1 1,1 1,3 -0,1

Aanw ezigheid van een vervoerscoördinator 11% 7% 3% -1,2 1,8 0,5 -0,2 0,2

Samenw erken gew estelijke/lokale instanties mobiliteitsbeheer 9% 7% 6% -0,3 0,0 1,3 0,6 0,3

Overleg met lokale overheden i.v.m. de toegangsw egen 9% 8% 8% -2,8 2,2 0,5 1,1 0,5

Telew erk 8% 8% 6% -1,4 0,9 0,8 0,7 -0,3

Andere 4% 5% 7% -1,8 0,7 1,9 0,5 -1,2

Samenw erking met andere bedrijven of Kamer van Koophandel 3% 3% 2% 2,3 0,6 0,4 0,2 -1,2

Invoeren van betalend parkeren 1% 1% 1% -5,1 3,3 0,7 1,8 -0,3

Verhuispremies voor w erknemers 1% 1% 1% 1,5 0,1 0,4 -0,5 -1,8

Bedrijfsverhuizing of extra vestiging op plaats met goed OV 1% 1% 1% -5,5 5,7 0,8 0,8 -1,2

Gew estelijke of lokale f inanciële maatregelen 1% 1% 1% -10,7 1,9 3,7 3,6 2,0

Gemiddeld effect na 3 jaar

 
Tabel 34: bestaande diverse maatregelen (BTM = bus, tram en metro) 

Ook hier is het aantal werkgeversmaatregelen toegenomen. Informatiecampagnes over de alternatieven 

voor solo wagengebruik komen het meest voor (12%), met tevens de grootste toename. In 11% van de 

vestigingseenheden is er een vervoerscoördinator (of mobiliteitsverantwoordelijke) aangesteld. Ook het 

overleg met lokale en gewestelijke overheden neemt toe. 

De organisatie van telewerk kende geen groei in de laatste jaren en blijft steken op 8% van de 

vestigingseenheden. Op deze vestigingseenheden werkt wel 19,5% van de werknemers in de enquête. 

Telewerk wordt dus meer toegepast bij grote werkgevers.  

 

Informatiecampagnes lijken hun effect niet te missen (daling autogebruik met 1,83 procentpunt), maar 

ze worden vooral georganiseerd in bedrijven en openbare instellingen die ook andere maatregelen 

nemen. Dit is ook het geval voor werkgevers met een specifieke rubriek op intranet over mobiliteit of 

woon-werkverkeer, deze maatregel werd dikwijls vermeld in de rubriek “andere”. 

Vervoerscoördinatoren (of mobiliteitsverantwoordelijken) doen gemiddeld het autosolisme
25

 dalen ten 

gunste van het carpoolen en de trein. Het gebruik van bus, tram en metro nam gemiddeld af na 

aanstelling van een vervoerscoördinator. 

De samenwerking met gewestelijke of lokale instanties voor mobiliteitsbeheer had vooral een gunstige 

invloed op het carpoolen (+0,33 procentpunt, tegenover -1,24 zonder maatregelen), maar ook op het 

                                                           

25
 De term autosolisme wordt in dit verslag gebruikt ter vereenvoudiging. In de enquête gaat het om 

“wagen, bestelwagen of vrachtwagen, alleen of met familieleden”. 

In de enquête woon-werkverkeer van 2011 werden enkele facultatieve vragen toegevoegd om het telewerk beter te 

kunnen kwantificeren. Dit leidt tot volgende vaststellingen. 

- Waar telewerk mogelijk is, wordt deze mogelijkheid slechts gebruikt door 14,9% van de werknemers. (Op 

verschillende plaatsen gaat het wellicht nog om proefprojecten, bovendien lenen niet alle banen zich tot 

telewerk.) 

- Gemiddeld doen deze werknemers 1,2 dagen per week aan telewerk. 

Hieruit kunnen we de reductie aan woon-werkverplaatsingen ramen: 19,5% x 14,9% x 1,2 / 5 = 0,7%. Momenteel 

reduceert telewerk het aantal woon-werkverplaatsingen dus met ongeveer 0,7%. 

Omgekeerd is het mogelijk dat met telewerk de gemiddelde woon-werkafstand zal vergroten. Werknemers vinden het 

minder erg om ver van hun werk te wonen als ze de verplaatsing niet elke dag moeten doen. Het is echter te vroeg om dit 

effect te becijferen met de beschikbare gegevens. 
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fietsen. Dit valt o.a. te verklaren door het werk dat de provinciale mobiliteitspunten in Vlaanderen (en 

zeker in Limburg) hebben verricht rond carpoolen. 

De resultaten van regelmatig overleg met de lokale overheden verantwoordelijk voor de toegangswegen 

(wegen, fietspaden en voetpaden) zijn moeilijker te interpreteren. Het gaat om werkgevers die 

doorgaans ook verschillende andere maatregelen nemen. 

De grootste daling van het autosolisme werd gerealiseerd bij projecten met gewestelijke of lokale 

financiële steun (-10,66 procentpunten), bijvoorbeeld het Pendelfonds in Vlaanderen. Sommige 

bedrijven en openbare instellingen zijn verhuisd naar een locatie met een goede bereikbaarheid met het 

openbaar vervoer. Zij zagen het autosolisme afnemen met 5,45 procentpunten en het treingebruik 

toenemen met 5,66 procentpunten. Ook het invoeren van betalend parkeren heeft een grote daling van 

het wagengebruik tot gevolg (autosolisme -5,11 procentpunten), ten gunste van het openbaar vervoer. 
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10. Mobiliteitsproblematiek op de vestigingseenheid 
 

10.1 Mobiliteitsproblemen algemeen 
 

Op Belgisch niveau zeggen één op vier vestigingen dat er geen mobiliteitsproblemen zijn. Het meeste 

problemen zijn er in het Brussels Gewest. Hier hebben 87,8% procent van de vestigingen één of ander 

mobiliteitsprobleem. Het aantal vestigingen dat meldt geen enkel probleem te hebben is met 4,7 

procentpunten gestegen in vergelijking met 2005. Het lijkt dus dat er minder problemen zijn dan vroeger. 

GEEN PROBLEMEN 2011 2008 2005 

België 25,0% 22,3% 20,3% 

Vlaanderen 27,8% 25,5% 22,4% 

Wallonië 23,6% 20,0% 20,0% 

Brussel 12,2% 10,5% 10,9% 

Tabel 35:  Mobiliteitsproblemen algemeen 
 

10.2 Mobiliteitsproblemen voor de wagen en de motor 
 

Op Belgisch niveau geeft men voor 55,7% van de vestigingseenheden aan geen problemen te 

ondervinden voor de auto en de moto. Het meest gesignaleerde probleem blijft de congestie (23,6%), 

op de voet gevolgd door te weinig parkeerplaatsen (22,9%). Alle problemen werden in 2011 minder 

vaak aangeduid als voorheen. 

BELGIË 2011 2008 2005

GEEN PROBLEMEN 55,7 52,8 52,0

CONGESTIE, FILES 23,6 24,5 25,3

TE WEINIG PARKEERPLAATS 22,9 24,4 25,3

GEVAARLIJK VERKEER 12,0 13,5 14,2

ANDERE 4,7 5,5 5,9

TE HOGE PARKINGKOSTEN WERKGEVER 3,9 5,0 4,6  
Tabel 36:  Mobiliteitsproblemen voor de auto en de moto op Belgisch niveau 

 

In Vlaanderen en Wallonië zijn de cijfers van dezelfde grootteorde, en lijken de problemen voor de auto 

en moto licht af te nemen. In Wallonië zijn er minder congestieproblemen dan in Vlaanderen, maar zijn 

er meer problemen om een parkeerplaats te vinden. 

VLAANDEREN 2011 2008 2005

GEEN PROBLEMEN 59,6 56,6 56,4

CONGESTIE, FILES 20,5 20,8 20,7

TE WEINIG PARKEERPLAATS 19,3 21,4 21,2

GEVAARLIJK VERKEER 9,7 11,6 11,3

ANDERE 4,1 5,2 5,5

TE HOGE PARKINGKOSTEN WERKGEVER 3,2 3,7 3,2   
Tabel 37:  Mobiliteitsproblemen voor de auto en de moto in Vlaanderen 
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WALLONIË 2011 2008 2005

GEEN PROBLEMEN 59,7 59,0 55,6

TE WEINIG PARKEERPLAATS 25,1 25,1 29,1

CONGESTIE, FILES 17,3 17,4 20,0

GEVAARLIJK VERKEER 13,2 15,3 17,3

ANDERE 4,5 5,8 7,3

TE HOGE PARKINGKOSTEN WERKGEVER 2,6 3,7 3,8  
Tabel 38:  Mobiliteitsproblemen voor de auto en de moto in Wallonië 

 

Zoals te verwachten ondervinden ondernemingen en openbare instellingen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest meer problemen voor de auto en de moto. 57,2% van de vestigingseenheden 

signaleren congestieproblemen en 37,9% te weinig parkeerplaatsen. De problemen nemen hier niet af, 

maar blijven min of meer stabiel. Er worden in het Brussels Gewest regelmatig “andere” problemen 

gesignaleerd zoals parkeerproblemen, wegenwerken, vandalisme en diefstal, het fiscaal voordeel voor 

bedrijfswagens dat autogebruik stimuleert en de grote woon-werkafstanden. 

BRUSSELS GEWEST 2011 2008 2005

CONGESTIE, FILES 57,2 56,0 57,6

TE WEINIG PARKEERPLAATS 37,9 37,7 37,7

GEEN PROBLEMEN 23,2 22,8 24,0

GEVAARLIJK VERKEER 22,3 19,2 21,6

TE HOGE PARKINGKOSTEN WERKGEVER 11,3 13,6 13,0

ANDERE 8,8 6,6 5,4  
Tabel 39:  Mobiliteitsproblemen voor de auto en de moto in het Brussels gewest 

 

10.3 Mobiliteitsproblemen voor fietsers 
 

Ook voor de fiets worden er minder frequent problemen gesignaleerd dan in de vorige edities van de 

enquête. Gevaarlijk verkeer voor fietsers blijft met 34,1% echter het meest gesignaleerde probleem. De 

kleine stijging voor “maatschappelijk onveilige omgeving” is wellicht te wijten aan het toevoegen van de 

verduidelijking “(diefstal, vandalisme, …)” in het enquêteformulier van 2011. Goed nieuws is dat de 

perceptie dat de fiets niet zou passen bij het imago van zijn bedrijf stilaan helemaal verdwijnt. 

BELGIË 2011 2008 2005

GEEN PROBLEMEN 54,2 48,8 48,1

GEVAARLIJK VERKEER 34,1 38,5 36,6

GEEN DOUCHES 14,0 16,6 18,1

INSTALLATIE BEVEILIGDE STALLINGEN ONMOGELIJK 6,5 8,4 10,4

MAATSCHAPPELIJK ONVEILIGE OMGEVING 6,0 5,0 5,7

ANDERE 5,4 6,3 7,8

IMAGO BEDRIJF 0,8 1,4 1,5  
Tabel 40:  Mobiliteitsproblemen voor de fiets op Belgisch niveau 

 

Gevaarlijk verkeer wordt in elk gewest ervaren als het belangrijkste probleem voor fietsers. Toch zijn er 

grote verschillen tussen de gewesten. In Brussel wordt dit probleem gesignaleerd in maar liefst 59,1% 

van de enquêtes. Ook het probleem van een maatschappelijk onveilige omgeving (diefstal, vandalisme, 

…) wordt in Brussel veel meer ervaren dan in de andere gewesten. 
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VLAANDEREN 2011 2008 2005

GEEN PROBLEMEN 60,2 54,4 53,8

GEVAARLIJK VERKEER 29,0 34,0 31,5

GEEN DOUCHES 12,3 14,7 15,8

ANDERE 4,7 5,5 7,2

MAATSCHAPPELIJK ONVEILIGE OMGEVING 3,7 2,9 3,1

INSTALLATIE BEVEILIGDE STALLINGEN ONMOGELIJK 3,4 5,3 6,1

IMAGO BEDRIJF 0,5 0,7 0,6  
Tabel 41:  Mobiliteitsproblemen voor de fiets in Vlaanderen 

 

WALLONIË 2011 2008 2005

GEEN PROBLEMEN 49,8 46,2 46,1

GEVAARLIJK VERKEER 35,8 38,1 35,2

GEEN DOUCHES 17,3 18,8 21,1

INSTALLATIE BEVEILIGDE STALLINGEN ONMOGELIJK 12,2 13,7 18,1

MAATSCHAPPELIJK ONVEILIGE OMGEVING 5,8 5,5 7,7

ANDERE 5,8 8,7 9,7

IMAGO BEDRIJF 1,1 1,5 3,3  
Tabel 42:  Mobiliteitsproblemen voor de fiets in Wallonië 

 

BRUSSELS GEWEST 2011 2008 2005

GEVAARLIJK VERKEER 59,1 61,5 63,5

GEEN PROBLEMEN 30,8 26,3 24,8

MAATSCHAPPELIJK ONVEILIGE OMGEVING 19,6 14,5 14,8

GEEN DOUCHES 15,8 21,7 23,4

INSTALLATIE BEVEILIGDE STALLINGEN ONMOGELIJK 9,6 14,7 15,8

ANDERE 8,9 6,2 7,1

IMAGO BEDRIJF 1,4 4,7 2,4  
Tabel 43:  Mobiliteitsproblemen voor de fiets in het Brussels gewest 

 

 

10.4 Problemen met betrekking tot het collectief vervoer 
 

Bij het collectief vervoer (voornamelijk openbaar vervoer) zien we eveneens dat de problemen in 2011 

minder werden aangeduid dan in de vorige enquêtes. Uitzondering zijn “andere problemen” waarvan de 

meest vermelde vertragingen (en aansluitingen), de capaciteit tijdens de spitsuren en stakingen zijn. 

Maar ook onregelmatige werkuren (die het moeilijk maken om het openbaar vervoer te gebruiken) 

worden dikwijls vermeld onder de rubriek “andere”. 

Het meest aangeduide probleem blijft dat de dienstregeling niet overeenkomt met de werkuren. Dit komt 

het meest voor bij werk in ploegen (te vroeg – te laat), onregelmatige werkuren (te moeilijk) of vaste 

uurroosters (te grote wachttijd). 

In 2011 werd voor het eerst gepeild naar bereikbaarheidsproblemen voor werknemers met beperkte 

mobiliteit. Specifiek voor het openbaar vervoer werd dit probleem gesignaleerd in 4,8% van de 

vestigingseenheden. 
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BELGIË 2011 2008 2005

GEEN PROBLEMEN 53,5 52,3 49,0

DIENSTREGELING NIET AANGEPAST AAN WERKUREN 23,3 23,7 26,9

GEEN OF ONVOLDOENDE BEDIENING 21,8 23,4 24,9

TE LANGE TIJDSDUUR VERPLAATSING 17,7 18,8 19,2

AFSTAND TUSSEN VESTIGING EN HALTE 11,9 13,2 14,8

KWALITEIT, VEILIGHEID EN COMFORT TE LAAG 7,1 7,3 7,4

ANDERE 5,7 5,3 5,7

ONVEILIGHEIDSGEVOEL OMGEVING 5,1 4,6 5,4

BEREIKBAARHEID VOOR WERKNEMERS MET BEPERKTE MOBILITEIT 4,8 - -  
Tabel 44:  Mobiliteitsproblemen voor het collectief vervoer op Belgisch niveau 

 

Wanneer we de cijfers opsplitsen per gewest van tewerkstelling, zien we beduidende verschillen. In 

Wallonië worden enkele problemen veel meer ervaren dan in Vlaanderen, in het bijzonder “geen of 

onvoldoende bediening”, “te lange tijdsduur verplaatsing”, “kwaliteit, veiligheid en comfort te laag”, en 

het onveiligheidsgevoel tussen de vestiging en de halte of het station. 

Door het dichte openbaar vervoersnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er daar veel minder 

klachten over een onvoldoende bediening. Maar toch is de “te lange tijdsduur van de verplaatsing” er 

het meest genoemde probleem, meer dan in de andere gewesten. Ook de problemen met het comfort 

(“kwaliteit, veiligheid en comfort”) en het onveiligheidsgevoel in de omgeving zijn in het Brussels Gewest 

veel acuter dan in Vlaanderen en Wallonië. 

VLAANDEREN 2011 2008 2005

GEEN PROBLEMEN 58,3 56,8 52,3

DIENSTREGELING NIET AANGEPAST AAN WERKUREN 22,1 22,9 26,4

GEEN OF ONVOLDOENDE BEDIENING 19,7 21,7 23,5

TE LANGE TIJDSDUUR VERPLAATSING 13,4 13,7 14,4

AFSTAND TUSSEN VESTIGING EN HALTE 11,7 13,2 14,9

ANDERE 5,0 4,3 5,3

BEREIKBAARHEID VOOR WERKNEMERS MET BEPERKTE MOBILITEIT 4,1 - -

KWALITEIT, VEILIGHEID EN COMFORT TE LAAG 4,0 4,7 4,4

ONVEILIGHEIDSGEVOEL OMGEVING 2,1 2,3 2,5  
Tabel 45:  Mobiliteitsproblemen voor het collectief vervoer in Vlaanderen 

 

WALLONIË 2011 2008 2005

GEEN PROBLEMEN 46,0 42,0 39,8

GEEN OF ONVOLDOENDE BEDIENING 30,4 34,1 34,1

DIENSTREGELING NIET AANGEPAST AAN WERKUREN 28,2 31,2 34,9

TE LANGE TIJDSDUUR VERPLAATSING 24,3 27,2 27,9

AFSTAND TUSSEN VESTIGING EN HALTE 13,5 16,1 18,0

KWALITEIT, VEILIGHEID EN COMFORT TE LAAG 8,0 8,9 11,0

ONVEILIGHEIDSGEVOEL OMGEVING 5,6 5,0 7,7

BEREIKBAARHEID VOOR WERKNEMERS MET BEPERKTE MOBILITEIT 5,3 - -

ANDERE 4,7 5,9 5,3  
Tabel 46:  Mobiliteitsproblemen voor het collectief vervoer in Wallonië 
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BRUSSELS GEWEST 2011 2008 2005

GEEN PROBLEMEN 44,7 48,2 50,6

TE LANGE TIJDSDUUR VERPLAATSING 26,0 29,0 25,9

KWALITEIT, VEILIGHEID EN COMFORT TE LAAG 22,2 17,1 15,0

ONVEILIGHEIDSGEVOEL OMGEVING 21,1 15,3 15,2

DIENSTREGELING NIET AANGEPAST AAN WERKUREN 17,7 14,2 14,4

GEEN OF ONVOLDOENDE BEDIENING 13,0 12,4 14,2

ANDERE 12,2 9,2 8,0

AFSTAND TUSSEN VESTIGING EN HALTE 8,7 8,1 8,4

BEREIKBAARHEID VOOR WERKNEMERS MET BEPERKTE MOBILITEIT 7,7 - -  
Tabel 47:  Mobiliteitsproblemen voor het collectief vervoer in het Brussels gewest 

 

 

10.5 Andere problemen en aandachtspunten 
 

De grootste aandacht is er hier voor het milieu (12,5%), de gezondheid van de werknemers (9,3%) en 

een positieve samenwerking met de werknemers rond mobiliteit (8,3%). 

In 2011 werd voor het eerst gepeild naar bereikbaarheidsproblemen voor werknemers met beperkte 

mobiliteit, zowel in het algemeen als specifiek voor het openbaar vervoer (voor OV, zie vorig punt). In 

het algemeen werd dit probleem gesignaleerd voor 5,9% van de vestigingseenheden. 

 
BELGIË 2011 2008 2005

GEEN 67,6 68,9 68,5

INTERESSE BESCHERMING MILIEU 12,5 12,6 9,5

GEZONDHEID WERKNEMERS 9,3 7,9 6,4

POSITIEVE SAMENWERKING MET WERKNEMERS ROND MOBILITEIT 8,3 8,2 7,8

VERKEERSONVEILIGHEID 6,5 7,0 7,1

BEREIKBAARHEID VOOR WERKNEMERS MET BEPERKTE MOBILITEIT 5,9 - -

GELIJKHEID GEBRUIKERS VAN VERSCHILLENDE VERVOERSWIJZEN 4,8 5,1 6,0

KOST BEDRIJFSVOERTUIGEN 4,6 4,2 4,1

AANWERVEN PERSONEEL MOEILIJK DOOR SLECHTE BEREIKBAARHEID 4,5 4,7 3,7

ONVEILIGHEIDSGEVOEL DOOR UURREGELING 4,4 4,5 5,4

ANDERE 2,8 2,7 3,3

KOST VAN COLLECTIEF VERVOER DOOR WERKGEVER 2,0 2,6 3,5

VERPLICHTING BEDRIJFSVERVOERPLAN 1,9 2,0 2,6  
Tabel 48:  Evolutie andere problemen en aandachtspunten op Belgisch niveau 

 

VLAANDEREN 2011 2008 2005

GEEN 68,4 69,3 68,2

INTERESSE BESCHERMING MILIEU 11,8 11,7 9,0

GEZONDHEID WERKNEMERS 10,3 9,0 7,1

POSITIEVE SAMENWERKING MET WERKNEMERS ROND MOBILITEIT 8,3 8,6 8,7

VERKEERSONVEILIGHEID 7,2 7,9 7,4

BEREIKBAARHEID VOOR WERKNEMERS MET BEPERKTE MOBILITEIT 5,5 - -

KOST BEDRIJFSVOERTUIGEN 5,5 4,5 4,2

AANWERVEN PERSONEEL MOEILIJK DOOR SLECHTE BEREIKBAARHEID 4,4 5,0 3,9

GELIJKHEID GEBRUIKERS VAN VERSCHILLENDE VERVOERSWIJZEN 4,3 4,7 6,0

ONVEILIGHEIDSGEVOEL DOOR UURREGELING 2,9 3,3 4,4

KOST VAN COLLECTIEF VERVOER DOOR WERKGEVER 2,3 3,0 4,0

ANDERE 2,3 2,0 2,8

VERPLICHTING BEDRIJFSVERVOERPLAN 1,2 1,3 2,5  
Tabel 49:  Evolutie andere problemen en aandachtspunten in Vlaanderen 
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WALLONIË 2011 2008 2005

GEEN 73,0 74,9 73,3

INTERESSE BESCHERMING MILIEU 10,3 9,4 8,7

BEREIKBAARHEID VOOR WERKNEMERS MET BEPERKTE MOBILITEIT 6,2 - -

GEZONDHEID WERKNEMERS 5,7 3,8 4,1

POSITIEVE SAMENWERKING MET WERKNEMERS ROND MOBILITEIT 5,1 4,6 5,3

ONVEILIGHEIDSGEVOEL DOOR UURREGELING 4,3 4,7 6,6

GELIJKHEID GEBRUIKERS VAN VERSCHILLENDE VERVOERSWIJZEN 4,3 4,4 5,1

AANWERVEN PERSONEEL MOEILIJK DOOR SLECHTE BEREIKBAARHEID 4,0 3,5 2,9

VERKEERSONVEILIGHEID 3,5 3,5 5,9

ANDERE 3,1 3,4 3,4

KOST BEDRIJFSVOERTUIGEN 2,0 2,2 2,6

KOST VAN COLLECTIEF VERVOER DOOR WERKGEVER 1,1 1,9 2,4

VERPLICHTING BEDRIJFSVERVOERPLAN 0,9 1,3 1,3  
Tabel 50:  Evolutie andere problemen en aandachtspunten in Wallonië 

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden de aandachtspunten “interesse in de bescherming van 

het milieu” en “positieve samenwerking met werknemers rond mobiliteit” veel meer aangeduid dan in de 

andere gewesten. Maar ook het onveiligheidsgevoel voor werknemers met een afwijkende uuregeling 

(avond, nacht, …) is er veel hoger. 

BRUSSELS GEWEST 2011 2008 2005

GEEN 49,9 56,2 61,1

INTERESSE BESCHERMING MILIEU 22,7 22,6 13,6

POSITIEVE SAMENWERKING MET WERKNEMERS ROND MOBILITEIT 16,1 13,0 8,1

ONVEILIGHEIDSGEVOEL DOOR UURREGELING 13,2 9,9 8,1

GEZONDHEID WERKNEMERS 12,8 10,0 7,4

VERKEERSONVEILIGHEID 9,8 9,3 8,3

GELIJKHEID GEBRUIKERS VAN VERSCHILLENDE VERVOERSWIJZEN 9,0 8,5 7,6

VERPLICHTING BEDRIJFSVERVOERPLAN 8,7 6,7 5,1

BEREIKBAARHEID VOOR WERKNEMERS MET BEPERKTE MOBILITEIT 7,7 - -

AANWERVEN PERSONEEL MOEILIJK DOOR SLECHTE BEREIKBAARHEID 6,7 5,2 4,4

KOST BEDRIJFSVOERTUIGEN 6,0 6,6 6,4

ANDERE 5,3 4,5 6,0

KOST VAN COLLECTIEF VERVOER DOOR WERKGEVER 2,9 2,0 3,5  
Tabel 51:  Evolutie andere problemen en aandachtspunten in het Brussels gewest 
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11. Potentiële maatregelen die bedrijven en instellingen 

overwegen 
 

Hoewel het antwoord op deze vraag facultatief was, heeft toch 61,7% van de respondenten de moeite 

genomen om minstens 1 potentiële maatregel aan te duiden, een lichte stijging (+0,4 procentpunt) t.o.v. 

2008. Verdeeld over de gewesten gaat het om 58,5% in Vlaanderen, 62,8% in Wallonië en 77,3% in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

11.1 Potentiële maatregelen ten voordele van de fiets 
 

Het aandeel vestigingseenheden waar men nog potentiële maatregelen ziet voor de fiets is in 2011 

gestegen t.o.v. 2008. Dit wil zeggen dat men ondanks het stijgend aantal reeds genomen maatregelen 

toch nog een groot potentieel ziet voor bijkomende initiatieven. 

Potentiële maatregelen ter bevordering van het fietsgebruik 2011 2008 2005

Geen maatregelen i.v.m. de f iets overw ogen 42,1 45,5 43,2

Overdekte f ietsenstallingen voorzien 15,0 13,4 13,1

Beveiligde parkeerplaatsen op het terrein van de vestigingseenheid 14,9 13,7 13,3

Douches gemakkelijk bereikbaar voor f ietsers 12,1 12,0 11,8

Kleedruimtes voor f ietsers 11,8 11,5 12,4

Fietsvergoeding 11,7 8,9 7,6

Verbeteren infrastructuur op en in de omgeving van de vestiging 9,5 10,6 10,0

Fietsen ter beschikking voor dienstverplaatsingen 8,7 7,5 6,2

Informatie over f ietsroutes 7,5 8,3 7,3

Reparatiemateriaal ter beschikking 6,1 4,6 4,0

Regenkledij ter beschikking voor f ietsers 5,5 5,3 5,5

Fietsen ter beschikking voor de w oon-w erkverplaatsing 5,0 4,3 2,5

Pendelf ietsen ter beschikking aan het station 4,6 4,2 3,4

Regelmatig f ietsonderhoud in de vestiging 4,2 3,7 2,7

Andere 3,7 3,9 3,8

Bijkomende vergoeding voor dienstverplaatsingen 2,6 2,9 2,2  
Tabel 52:  Potentiële maatregelen ten voordelen van het fiets gebruik 
 

De meest overwogen maatregelen zijn deze i.v.m. de stalling van fietsen (overdekt, beveiligd), gevolgd 

door douches en kleedruimtes. Pas daarna komt de fietsvergoeding, maar deze maatregel bestaat al in 

74% van de vestigingseenheden. 

 

11.2 Potentiële maatregelen ten gunste van het carpoolen 
 

De werkgevers overwogen in 2011 opnieuw minder maatregelen om carpoolen te stimuleren. Het 

verspreiden van informatie en het organiseren van carpool binnen de vestigingseenheid blijven de 

meest aangeduide potentiële maatregelen. 



 

 60 

 

Potentiële maatregelen ter bevordering van het carpoolen 2011 2008 2005

Geen maatregelen i.v.m. carpool overw ogen 61,3 60,5 57,3

Verspreiding van informatie over carpooling 12,7 15,1 12,8

Organiseren van carpool binnen de vestigingseenheid 10,5 11,1 10,0

Aansluiting op een centrale databank 5,8 7,1 7,5

Gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers op het terrein 4,8 4,5 5,6

Gegarandeerde thuisrit voor carpoolers (onvoorziene omstandigh.) 3,4 3,5 3,7

Andere 1,7 2,4 2,2  
Tabel 53:  Potentiële maatregelen ter bevordering van het carpoolen 

 

11.3 Potentiële maatregelen ten gunste van het collectief vervoer 
 

Ook voor het collectief vervoer (openbaar en privé) worden er minder maatregelen overwogen dan 

voorheen. De verspreiding van informatie en het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer voor 

dienstverplaatsingen zijn de meest overwogen maatregelen. De organisatie van collectief privévervoer 

(minibus, bus) door de werkgever wordt nog slechts overwogen in 2,3% van de vestigingseenheden. 

Potentiële maatregelen voor het collectief vervoer 2011 2008 2005

Geen maatregelen i.v.m. collectief vervoer overw ogen 56,2 54,7 53,0

Verspreiden van informatie over openbaar vervoer 15,6 17,9 16,3

Stimuleren openbaar vervoer voor dienstverplaatsingen 13,3 13,3 9,8

Regelmatig overleg met de openbaar vervoersmaatschappijen 7,3 9,0 9,6

Gratis openbaar vervoer 6,7 6,5 5,9

Andere 2,6 2,8 3,1

Organisatie van collectief vervoer (bus) door de w erkgever 2,3 2,6 2,4  
Tabel 54:  Potentiële maatregelen voor het collectief vervoer 

 

11.4 Diverse potentiële maatregelen betreffende 

mobiliteitsmanagement 
 

Ook het aandeel werkgevers dat geen andere potentiële maatregelen overweegt is gestegen. Toch zijn 

er enkele maatregelen die in 2011 meer zijn aangeduid dan voorheen. Zo zien meer werkgevers het 

belang van informatiecampagnes over alternatieven voor het autosolisme. En hoewel we eerder zagen 

dat het telewerk niet is toegenomen sinds 2008, zien toch meer en meer werkgevers dit als een 

potentiële maatregel. Ook denken steeds meer werkgevers na over de aanstelling van een 

mobiliteitscoördinator. 

 

In 3,3% van de gevallen werden maatregelen vermeld die meestal niet in de lijst voorkomen. Enkele van 

de meest voorkomende maatregelen hier zijn een green car policy, organisatie van ecodriving 

opleidingen, installatie van elektronica in firmawagens om bestuurders aan te zetten tot een zuiniger en 

veiliger rijgedrag, autodelen, gebruik van het Railease systeem van de NMBS, het oprichten van een 

werkgroep rond mobiliteit en het laten uitvoeren van een mobiliteitsscan via de provinciale 

mobiliteitspunten in Vlaanderen. Ook parkeermaatregelen zijn veel voorkomend, al gaat het dikwijls om 

het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen. Het reduceren van het aantal parkeerplaatsen of het 

verhogen van de parkeerkost voor de werknemers worden hier ook soms vermeld, maar in mindere 

mate. 

Hoewel het één van de meest efficiënte maatregelen is voor het terugdringen van het wagengebruik, 

wordt het invoeren van betalend parkeren slechts in 0,5% van de vestigingseenheden overwogen. 
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Potentiële andere maatregelen 2011 2008 2005

Geen andere maatregelen overw ogen 55,7 54,4 52,7

Informatiecampagnes over alternatieven solo autogebruik 15,2 14,7 11,9

Overleg met lokale overheden i.v.m. de toegangsw egen 11,1 11,7 11,4

Telew erk 9,4 8,5 6,5

Samenw erken gew estelijke/lokale instanties mobiliteitsbeheer 8,8 9,1 8,4

Aanstellen van een vervoerscoördinator 5,8 4,7 4,8

Samenw erking met andere bedrijven of Kamer van Koophandel 4,9 5,2 4,8

Andere 3,3 3,1 3,9

Verhuispremies voor w erknemers 1,6 1,7 2,1

Bedrijfsverhuizing of extra vestiging op plaats met goed OV 1,2 1,4 1,2

Invoeren van betalend parkeren 0,5 1,2 0,7  
Tabel 55:  Potentiële andere maatregelen 
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12. Analyse van het hoofdvervoermiddel per activiteitssector 

Met 292.965 werknemers komen de meeste gegevens uit de industriële sector, gevolgd door de sector 

van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening met 282.823 werknemers en het 

openbaar bestuur met 254.190 werknemers. 

In absolute cijfers (aantal werknemers) is het individueel wagengebruik (of met familie) in de industrie 

het grootst, maar ook bijna de helft van alle carpoolers werkt in de industriële sector. 

De overheid heeft in absolute cijfers de meeste treingebruikers (vooral centrale overheden), de meeste 

fietsers en de meeste voetgangers (vooral lokale overheden). De sector van de gezondheidszorg en 

maatschappelijke dienstverlening (o.a. ziekenhuizen, rusthuizen, instellingen, kinderopvang) heeft het 

grootste aantal gebruikers van bus, tram en metro. 

 WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011 ENQUETE DOMICILE-TRAVAIL 2011

      VERVOERSMODI NAAR ACTIVITEITSSECTOR MODES DE TRANSPORT PAR SECTEUR D'ACTIVITE  

aantal werknemers/vervoersmodus >> << nb travailleurs par mode de transport

 NACE-activiteitssectoren secteurs d'activités NACE 

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ A AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE

WINNING VAN DELFSTOFFEN B INDUSTRIES EXTRACTIVES

INDUSTRIE C INDUSTRIE M ANUFACTURIÈRE

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN 

ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM  EN GEKOELDE 

LUCHT

D
PRODUCTION ET DISTRIBUTION 

D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR 

CONDITIONNÉ

DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN 

AFVALWATERBEHEER EN SANERING E
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU; 

ASSAINISSEM ENT, GESTION DES DÉCHETS ET 

DÉPOLLUTION

BOUWNIJVERHEID F CONSTRUCTION

GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE 

VAN AUTO'S EN M OTORFIETSEN G
COM M ERCE DE GROS ET DE DETAIL; 

RÉPARATION DE VEHICULES AUTOM OBILES ET 

DE M OTOCYCLES

VERVOER EN OPSLAG H TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

VERSCHAFFEN VAN ACCOM M ODATIE EN 

M AALTIJDEN I HÉBERGEM ENT ET RESTAURATION

INFORM ATIE EN COM M UNICATIE J INFORM ATION ET COM M UNICATION

FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN 

VERZEKERINGEN K ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE

EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN 

ONROEREND GOED L ACTIVITÉS IM M OBILIÈRES

VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE 

EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN M
ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET 

TECHNIQUES

ADM INISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE 

DIENSTEN N
ACTIVITÉS DE SERVICES ADM INISTRATIFS ET 

DE SOUTIEN

OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; 

VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN O
ADM INISTRATION PUBLIQUE ET DEFENSE; 

SECURIE SOCIALE OBLIGATOIRE

ONDERWIJS P ENSEIGNEM ENT

M ENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN 

M AATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Q SANTÉ HUM AINE ET ACTION SOCIALE

KUNST, AM USEM ENT EN RECREATIE R
ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS 

RÉCRÉATIVES

OVERIGE DIENSTEN S AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN 

LICHAM EN U
ACTIVITÉS DES ORGANISM ES EXTRA-

TERRITORIAUX
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Figuur 40:  Vervoersmodi naar activiteitssector 

 

Wanneer we kijken naar de modale verdeling (in percentage van de woon-werkverplaatsingen) per 

sector zien we het grootste individueel wagengebruik (of met familie) in de sectoren “winning van 

delfstoffen” (85%) en “landbouw, bosbouw en visserij” (82%). Dit zijn echter kleinere sectoren waarvan 

ook weinig gegevens beschikbaar zijn. Hierna volgen de  sectoren “productie en distributie van 

elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht” (80%) en de belangrijke sector van de groot- en detailhandel 

(79%). 

Het laagste individueel autogebruik (of met familie) is er in de sector van de kunst, amusement en 

recreatie: 47%, gevolgd door de financiële- en verzekeringssector met 48%. 

Carpoolen kent het meeste succes in de bouwnijverheid (12%) en in de industrie (8%). In enkele 

sectoren is het carpoolen bijna onbestaande. De ICT sector is hiervan het belangrijkste voorbeeld met 
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minder dan 1% carpoolers. Hierbij spelen zowel de ligging (meestal op plaatsen met goed openbaar 

vervoer) als het grote aandeel firmawagens een belangrijke rol. 

De trein kent het meeste succes in de financiële en verzekeringssector (34%), gevolgd door de ICT 

(20%). Dit is logisch aangezien deze sectoren veel meer dan gemiddeld in Brussel gevestigd zijn. In 

enkele belangrijke sectoren als de industrie (1,1%) en de bouw (0,8%) wordt de trein praktisch niet 

gebruikt. 

Het stedelijk en regionaal openbaar vervoer (bus, tram en metro) wordt het meest gebruikt (19%) in de 

sector “verschaffen van accommodatie en maaltijden”. Aangezien het hier o.a. om hotels gaat, die 

vooral in grotere steden zijn gevestigd en waar vooral mensen van de regio werken, is dit logisch. Ook 

in de sector van de internationale instellingen is deze vorm van vervoer populair (18%). Het gaat hierbij 

vooral om instellingen gevestigd in Brussel, waarvan de (internationale) werknemers zich voor de duur 

van hun tewerkstelling ook in de buurt vestigen. Ook in de sector van de kunst, amusement en recreatie 

is dit percentage 18%. Net zoals de trein worden ook bus, tram en metro bijna niet gebruikt door 

werknemers in de industrie (1,1%) en de bouw (0,9%). 

Collectief privévervoer bestaat slechts in 3 sectoren: de bouw (17%), de industrie (2%) en de sector van 

de gezondheidzorg en maatschappelijke dienstverlening (1%). In deze laatste sector gaat het 

voornamelijk om beschutte werkplaatsen die collectief vervoer organiseren. In de bouwsector is het 

mogelijk dat de werknemers met collectief privévervoer zich dikwijls niet naar de vestigingseenheid 

begeven, maar rechtstreeks naar de werf
26

. 

Er wordt het meest gefietst in het onderwijs (13%), gevolgd door het openbaar bestuur (12%) en de 

sector van de landbouw, bosbouw en visserij (12%). In de ICT en in de financiële en verzekeringswereld 

wordt de fiets slechts zelden als hoofdvervoermiddel gebruikt (telkens 2%). 

                                                           

26
 In principe moeten enkel de werknemers die minstens de helft van hun werkdagen op de 

vestigingseenheid aanvatten en beëindigen worden opgenomen in de enquête 
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 WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011 ENQUETE DOMICILE-TRAVAIL 2011

      VERVOERSMODI NAAR ACTIVITEITSSECTOR MODES DE TRANSPORT PAR SECTEUR D'ACTIVITE  

vervoersmodi in % >> << % des modes de transport

 NACE-activiteitssectoren secteurs d'activités NACE 
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VAN AUTO'S EN M OTORFIETSEN G
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RÉPARATION DE VEHICULES AUTOM OBILES ET 

DE M OTOCYCLES

VERVOER EN OPSLAG H TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

VERSCHAFFEN VAN ACCOM M ODATIE EN 

M AALTIJDEN I HÉBERGEM ENT ET RESTAURATION

INFORM ATIE EN COM M UNICATIE J INFORM ATION ET COM M UNICATION

FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN 

VERZEKERINGEN K ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE

EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN 
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VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE 
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TECHNIQUES
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Figuur 41:  Vervoersmodi naar activiteitssector (percentages) 
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13. Invloed van de gemiddelde woon-werkafstanden op de 

gebruikte modus 

 

De woon-werkdiagnostiek kadert in het zogenaamde e-government. Om de administratieve lasten voor 

de bedrijven en instellingen te beperken werd informatie die al bij de federale overheid aanwezig is, 

waaronder de woonplaats van de werknemer, niet opnieuw gevraagd in de diagnostiek woon-

werkverkeer.  

Vanaf 2011 wordt in het enquêteformulier gevraagd naar de postcode van de woonplaats samen met 

het hoofdvervoermiddel van de werknemer. Aangezien informatie op postcode niveau te onnauwkeurig 

is voor de berekening van woon-werkafstanden werden de in dit hoofdstuk gerapporteerde afstanden 

niet gebaseerd op deze informatie. 

Afstand (km) Distance

30 to 127,3   (21)

20 to 30   (60)

15 to 20   (74)

10 to 15   (181)

0 to 10   (154)

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011

GEMIDDELDE WOON-WERK AFSTANDEN

(in km, volgens werkplaats)
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Figuur 42a:Gemiddelde woon- werkafstanden (volgens werkplaats) 

 

De geografische voorstelling van de woon-werkafstanden
27

 volgens de werkplaats (zie bovenstaande 

kaart) illustreert duidelijk dat - vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - veel werknemers relatief 

grote afstanden afleggen om naar het werk te gaan. Ook werknemers tewerkgesteld in het zuiden van 

het land in gemeenten zoals Rochefort, Arlon leggen grote woon- werkafstanden af. 

De algemene regel is dat vooral werknemers tewerkgesteld in grote steden grote woon-werkafstanden 

afleggen. 

 

                                                           

27
 Het gaat om de afstanden in vogelvlucht tussen de vestigingseenheden en de woonstraten. 
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De gemiddelde woon-werkafstanden van de werknemers tewerkgesteld in een vestiging waarvoor we 

een enquête ontvangen hebben zijn de volgende
28

: 

 2011 2008 2005 

België 17,3 17,6 19,3 

Vlaanderen 15,1 15,4 16,6 

Wallonië 15,5 15,9 16,8 

BHG 26,7 26,8 30,4 

Tabel 56: Gemiddelde woon-werkafstanden 

De volgende kaart geeft de gemiddelde woon-werkafstanden weer per woonplaats. 

Afstand (km) Distance

30 to 58   (88)

20 to 30  (218)

15 to 20  (179)

10 to 15   (79)

0 to 10   (25)

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011

GEMIDDELDE WOON-WERK AFSTANDEN

(in km, volgens woonplaats)

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2011

DISTANCE MOYENNE DOMICILE-TRAVAIL

(en km, selon le domicile)
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Figuur 42b:Gemiddelde woon- werkafstanden (volgens woonplaats) 

 

 

Deze geografische voorstelling geeft een ander beeld dan de kaart met de woon-werkafstanden volgens 

werkplaats. Op deze kaart is duidelijk te zien dat werknemers wonende in het BHG de kleinste 

verplaatsingen naar de werkplaats te overbruggen hebben. Werknemers uit meer perifere gebieden 

leggen over het algemeen de grootste afstanden af. Dit leidt ons naar een andere indicator namelijk de 

behoefte aan mobiliteit. 

 

                                                           

28
 De gemiddelde afstanden in dit rapport voor het jaar 2008 zijn licht verschillend van de cijfers 

gepubliceerd in het eindverslag van 2008. De reden hiervoor is dat na de publicatie van het eindrapport 

nog een aantal enquêtes werden toegevoegd. 
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% in loc.

3  to 8,7   (7)

1  to 3   (108)

0,5  to 1   (130)

0,25 to 0,5   (117)

0  to 0,25  (128)

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011

Behoefte aan mobiliteit vlgs werkplaats

(aantal werkn. / werkn. wonende in de gemeente, vlgs enq.)

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2011

Besoin de mobilité selon le lieu de travail

 (nbre de trav. / trav. domiciliés dans la commune, selon enq.)
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Figuur 42c :Gemiddelde woon- werkafstanden (behoefte mobiliteit) 

 

 

De derde kaart geeft per gemeente de “behoefte aan mobiliteit” aan, of beter gezegd de verhouding van 

het totaal aantal werknemers die in de gemeente werken, tot het aandeel van deze werknemers die in 

de gemeente zelf wonen. 

Ze toont aan dat vooral de stedelijke agglomeraties - zoals Antwerpen, Brussel, Brugge, Bergen, 

Doornik, Gent, Kortrijk, Luik, Namen - concentraties van tewerkstelling zijn, die heel wat werknemers 

van buiten de agglomeratie aantrekken en dus een aanzienlijke behoefte aan mobiliteit genereren. 

In de volgende tabel worden de verschillende vestigingen verdeeld in klassen volgens de gemiddelde 

woon-werkafstanden. Voor elk van deze klasse werd het gemiddelde van de modale verdeling 

berekend. 

 
Tabel 57:  Invloed van de gemiddelde afstand op de gekozen verplaatsingsmodus 



 

 68 

 

 
Figuur 43 :Invloed gemiddelde afstand op de gekozen verplaatsingsmodus 

 

Net zoals in de vorige diagnostiek blijkt dat wanneer de gemiddelde afstand voor de woon-

werkverplaatsingen in een onderneming of openbare instelling tussen de 0 en de 5 km ligt het gebruik 

van de fiets en het stappen het hoogst zijn. Dit is de evidentie zelf, maar het toont toch nog eens 

duidelijk aan dat wanneer werknemers dicht bij het werk wonen zij meer gebruik maken van meer 

duurzame verplaatsingswijzen. Anderzijds blijft het betreurenswaardig te moeten vaststellen dat voor 

zulke gemiddeld korte verplaatsingen nog ruim 60% van de werknemers met de wagen (alleen of met 

familie) komen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat men dikwijls ook de woon-werkverplaatsing ook 

combineert met andere verplaatsingen (bijvoorbeeld boodschappen, kinderen naar school brengen, …) 

Een andere vaststelling is dat wanneer de gemiddelde afstand zich boven de 30 km gaat situeren, het 

gebruik van de wagen (alleen of met familie) vrij gevoelig begint af te nemen ten voordele van de trein. 
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14. Invloed van de grootte van de vestigingseenheid op de 

gebruikte modus 

Net zoals in de vorige diagnostiek blijkt uit de volgende grafiek dat er een verband bestaat tussen de 

grootte van de vestigingseenheid, uitgedrukt naar aantal tewerkgestelde werknemers, en gebruikte 

modus. 

Grosso modo kunnen we stellen dat de grootste vestigingseenheden het kleinste wagengebruik en het 

grootste treingebruik kennen. Het fietsen en stappen zijn het meest aanwezig bij de kleinere 

vestigingen. 

Dit fenomeen heeft een dubbele verklaring. 

Enerzijds trekken de kleinere vestigingseenheden meestal werknemers aan uit de nabije omgeving, 

terwijl grotere vestigingseenheden ook heel wat medewerkers tewerkstellen die van verder komen met 

als gevolg minder fietsen en stappen, meer treingebruik en minder autogebruik. Grotere vestigingen 

houden ook dikwijls meer rekening met de bereikbaarheid (bv. In de nabijheid van een station, ….). 

Anderzijds zijn het vooral de kleine vestigingseenheden die aangeven geen maatregelen te hebben 

genomen ter bevordering van een meer duurzame mobiliteit. 

Ter illustratie: van de vestigingseenheden tot 50 werknemers deelt 17% [32% in 2008, 39% in 2005] 

mee geen maatregelen te hebben genomen voor het bevorderen van het fietsgebruik, 87% [89 in 2008, 

92% in 2005] heeft geen maatregelen genomen voor de promotie van carpooling en 57% [67% in 2008, 

70% in 2005] doet niets ten gunste van het gebruik van het openbaar vervoer. 

Als we daartegenover de vestigingseenheden plaatsen met tussen de 1000 en 3000 werknemers valt 

op dat slechts 5% [8% in 2008, 11% in 2005] zegt geen enkele maatregel te hebben genomen om het 

fietsen te bevorderen, 41% [55% in 2008, 53% in 2005] geen maatregelen neemt ter promotie van het 

carpoolen en 24% [34% in 2008, 32% in 2005] niets onderneemt om het openbaar vervoer te 

stimuleren. 

We merken wel op dat er vooruitgang is: er zijn minder kleine vestigingseenheden waar geen 

maatregelen genomen worden. 
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Tabel 58:  Modal split naar aantal werknemers 

 

 
Figuur 44: Modal split naar aantal werknemers op de vestigingseenheid 
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15. Interpretatie van de gegevens 

Aangezien de steekproef heel groot is (bijna 1,5 miljoen werknemers) zou men kunnen denken dat de 

foutmarge op de gepubliceerde gemiddelden enorm klein is. Toch moeten we voorzichtig zijn met 

conclusies op basis van cijfers die slechts met een paar procenten evolueren. Bepaalde factoren zoals 

de kwaliteit van de ingediende enquêtes, de gebruikte methode voor het verzamelen van de informatie 

en de respons op de enquête kunnen de eindresultaten licht beïnvloeden.  

Ondanks het feit dat de enquête wettelijk verplicht is voor elke werkgever met meer dan 100 

werknemers en we een heel hoge respons kregen, moeten we vaststellen er een stijging is van 21,9% 

naar 24,1% voor het aandeel werknemers in Wallonië. We zien bijvoorbeeld ook dat het aantal 

werknemers per activiteitssector tussen de verschillende 3-jaarlijkse diagnostieken sterk evolueert. Dit 

duidt erop dat een steekproef op basis van respons een bepaalde selectiviteit inhoud zelfs onder de 

groep ondernemingen met meer dan 100 werknemers.  

De in dit verslag gepubliceerde cijfers zijn ongewogen gemiddelden op basis van de ontvangen 

enquêtes. Het feit dat Wallonië een hoger wagengebruik heeft dan het gemiddelde en dat er meer 

enquêtes uit Wallonië zijn ingediend dan in het verleden heeft een invloed op het nationaal percentage 

wagengebruik. Dit effect wordt versterkt door het Brussels Gewest waar er minder enquêtes ontvangen 

werden in 2011 en waar het wagengebruik veel lager ligt. Wanneer we bijvoorbeeld het solo autogebruik 

van de enquête van 2011 voor elk gewest wegen volgens de verdeling het aantal werknemers uit de 

enquête van 2008 dan krijgen we voor België een solo autogebruik van 66,7% i.p.v. 67,3%. Dit zou een 

groei betekenen van 1,7% i.p.v. 2,6%.  Een opdeling van de vestigingen in klassen (bv. volgens ligging, 

grootte, activiteitssector, …) en een wegingsfactor toepassen op elke klasse afhankelijk van het 

werkelijk aandeel van deze klasse t.o.v. de totale populatie zou nog nauwkeurigere resultaten 

opleveren. We moeten ook opmerken dat de resultaten niet zomaar uitgebreid mogen worden naar de 

volledige beroepsbevolking of naar alle werkgevers. Het gaat om een selecte steekproef (enkel 

ondernemingen met > 100 werknemers). 

Om de kwaliteit van de gegevens te garanderen zijn er een aantal controleregels geïmplementeerd in 

de applicatie voor het ingeven van de enquête. Zo heeft de beperking van het  aantal werknemers dat in 

de rubriek “andere vervoersmodi” kon worden ondergebracht, geleid tot een daling van deze rubriek van 

2,4% naar 0,5%.  Om de evolutie met de vorige enquêtes te kunnen beoordelen werd deze categorie  

proportioneel verdeeld over de verschillende vervoersmodi (zie tabel 9). Door deze bewerking stijgt het 

solo wagengebruik in 2008 van 64,1% naar 65,6% (+2,3%). We kunnen natuurlijk niet met zekerheid 

zeggen of de proportionele verdeling van de rubriek “andere” overeenkomt met de werkelijke situatie. 

Fouten bij de ingave van de enquête door de werkgever (zoals vergissingen van kolom in het enquête 

formulier) hebben de grootste invloed op de minst voorkomende vervoersmodi (collectief vervoer, moto, 

te voet en carpool)  

In 2011 werd voor de eerste keer een onderverdeling van de hoofdvervoermiddelen per postcode van 

de woonplaats gevraagd. Deze oefening heeft de ondernemingen verplicht meer inspanningen te 

leveren. Omdat deze nieuwe gevraagde gegevens niet voor elke werkgever in de personeelsbestanden 

beschikbaar zijn hebben sommige werknemers deze gegevens verzameld op basis van een interne 

enquête (vooral in het Brussels Gewest waar voor dit doel een applicatie ter beschikking werd gesteld ). 

Ook de sites met meer dan 100 werknemers in het Brussels Gewest zijn verplicht een 

bedrijfsvervoersplan in te dienen. Deze extra inspanningen komt de kwaliteit van de gegevens ten 

goede. Anderzijds kan het zijn dat de verplichting om enkel het hoofdvervoermiddel per postcode van 

woonplaats mee te delen voor openbaar vervoer en fiets geleid heeft tot onderschatte resultaten voor 

deze vervoersmodi. 
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16. Conclusies voor de Diagnostiek van 2011 

De voornaamste vaststelling is dat na een lichte daling van het solo autogebruik in 2008 we nu opnieuw 

een stijging zien tot een niveau dat zelfs hoger ligt dan in 2005. Door de verplichting om de ingevulde 

enquête voor te leggen aan de vertegenwoordigers van de werknemers, wil men van woon-werkverkeer 

een gespreksthema maken binnen de ondernemingen en openbare instellingen. Hierdoor kunnen 

werkgevers meer maatregelen op maat nemen en zo het gebruik van duurzame vervoersmodi 

bevorderen. Uit de resultaten van de diagnostiek kunnen we ook een belangrijke toename van deze 

maatregelen waarnemen, vooral voor de fiets. We zien ook dat verschillende maatregelen succes 

hebben. Dit betekent dat het solo autogebruik zonder deze nieuwe maatregelen nog hoger zou liggen. 

Algemene evolutie van het hoofdvervoermiddel 

Uit de resultaten van de enquête kunnen we vaststellen dat ondernemingen en openbare instellingen 

gemiddeld meer solo wagengebruik hebben gerapporteerd in vergelijking met 2008 en 2005. Het 

gebruik van de fiets blijft gestaag toenemen. 

BELGIË 2011 2008 2005

WAGEN ALLEEN OF MET FAMILIE 67,3% 65,6% 66,8%

TREIN 9,6% 10,5% 9,5%

FIETS 8,7% 8,4% 7,8%

BUS, TRAM, METRO 6,5% 6,4% 5,9%

CARPOOL 3,5% 4,1% 4,7%

TE VOET 2,3% 2,2% 2,4%

BROMFIETS, MOTO 1,4% 1,6% 1,7%

COLLECTIEF VERVOER WERKGEVER 0,8% 1,0% 1,2%  

De stijging van het solo wagengebruik is vooral  terug te vinden bij vestigingen die een zeer hoog 

percentage wagengebruik hebben ingevuld. Volgens de enquête van 2011 werken 123.171 werknemers 

in 1.339 vestigingen met meer dan 95% solo wagengebruik terwijl dit in 2008 slechts 83.056 

werknemers waren (1.178 vestigingen).Het feit dat Wallonië een hoger wagengebruik heeft dan het 

gemiddelde en dat er meer enquêtes uit Wallonië zijn ingediend dan in het verleden heeft een invloed 

op het nationaal percentage wagengebruik. Dit effect wordt versterkt door het Brussels Gewest waar er 

minder enquêtes ontvangen werden in 2011 en waar het wagengebruik veel lager ligt. Wanneer we 

bijvoorbeeld het solo autogebruik van de enquête van 2011 voor elk gewest wegen volgens de verdeling 

het aantal werknemers uit de enquête van 2008 dan krijgen we voor België een solo autogebruik van 

66,7% i.p.v. 67,3%. Dit zou een groei betekenen van 1,7% i.p.v. 2,6%.   

Wanneer we enkel de vestigingen beschouwen gelegen in Vlaanderen dan kunnen we opmerken dat de 

Vlaamse situatie het dichtst aansluit bij het nationale beeld: een stijging van de auto (+1.5%) en de fiets 

(+6.1%), maar een daling voor carpooling, collectief vervoer werkgever en moto. We constateren  weinig 

evolutie voor de andere vervoerswijzen. 

VLAANDEREN 2011 2008 2005

WAGEN ALLEEN OF MET FAMILIE 69,3% 68,3% 68,7%

FIETS 13,9% 13,1% 12,3%

TREIN 4,5% 4,8% 4,1%

BUS, TRAM, METRO 4,1% 4,2% 3,9%

CARPOOL 3,6% 4,5% 5,2%

TE VOET 1,7% 1,7% 2,1%

BROMFIETS, MOTO 1,6% 1,9% 2,2%

COLLECTIEF VERVOER WERKGEVER 1,1% 1,5% 1,6%  
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In Vlaanderen blijft de stijgende trend zich voor het fietsgebruik sinds de eerste diagnostiek (in 2005) 

verder zetten. Het fietsgebruik is in Vlaanderen met meer dan 6 % (ofwel 0,8 procentpunten) gestegen 

t.o.v. 2008. In Vlaanderen is de fiets na het solo wagengebruik dan ook duidelijk het meest populaire 

hoofdvervoermiddel. We zien ook dat het meeste maatregelen genomen worden ter stimulatie van het 

fietsgebruik. Dit illustreert dat een goed fietsbeleid tot resultaten leidt, zeker als er een gecombineerde 

inspanning is van werkgevers en overheden. Ondanks het feit dat er in Vlaanderen meer gebruik wordt 

gemaakt van de fiets om van en naar het werk te gaan, moeten we vaststellen dat gevaarlijk verkeer 

voor fietsers in Vlaanderen zoals in de andere gewesten nog steeds als het grootste probleem wordt 

beschouwd. 

 

In Wallonië blijft de heerschappij van de auto absoluut met een stijging van 3,9% tot een cijfer van 

82,4% van het gebruik voor het woon-werkverkeer. 

WALLONIË 2011 2008 2005

WAGEN ALLEEN OF MET FAMILIE 82,4% 79,3% 80,3%

CARPOOL 4,1% 5,0% 5,2%

BUS, TRAM, METRO 3,7% 3,9% 3,6%

TREIN 3,7% 4,8% 4,4%

TE VOET 3,2% 3,3% 3,2%

FIETS 1,3% 1,5% 1,3%

BROMFIETS, MOTO 1,1% 1,4% 1,5%

COLLECTIEF VERVOER WERKGEVER 0,4% 0,5% 0,5%  

In Wallonië blijft het carpoolen het belangrijkste alternatief voor solo wagengebruik. Carpooling wordt 

hier op de voet gevolgd door het stedelijk en regionaal openbaar vervoer (bus, tram en metro) en de 

trein. Toch moeten we voor carpooling een daling met 18% (ofwel 0,9 procentpunten) t.o.v. 2008 

vaststellen. 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft als stedelijke omgeving een duidelijk andere samenstelling 

als de twee andere gewesten, maar dit was ook al zo in de vorige enquêtes. Bovendien zien we hier in 

tegenstelling tot de andere gewesten een verdere afname van het wagengebruik. Deze afname wordt 

vooral veroorzaakt door de stijging van het stedelijk openbaar vervoer (+8,7%), maar ook de fiets is in 

opmars (+18,8%) hoewel het aandeel van de fiets nog steeds klein blijft (1,9%). 

BRUSSELS GEWEST 2011 2008 2005

WAGEN ALLEEN OF MET FAMILIE 40,9% 42,0% 45,1%

TREIN 33,3% 34,8% 32,2%

BUS, TRAM, METRO 17,5% 16,1% 14,9%

TE VOET 2,7% 2,4% 2,6%

CARPOOL 2,1% 1,9% 2,5%

FIETS 1,9% 1,6% 1,2%

BROMFIETS, MOTO 1,1% 0,9% 0,8%

COLLECTIEF VERVOER WERKGEVER 0,4% 0,3% 0,7%  

Voor werknemers tewerkgesteld in het Brussels Gewest komt het belang van de trein als vervoermiddel 

met 33,3% in de buurt van het solo wagengebruik (40,9%). De trein heeft in het Brussels Gewest 

ongeveer acht maal meer succes heeft dan in de andere gewesten. Verder kunnen we vaststellen dat 

het treingebruik op middenlange termijn constant blijft. Voor werknemers tewerkgesteld in het Brussels 

Gewest speelt het stedelijk en regionaal openbaar vervoer met 17,5% ook een heel belangrijke rol. Het 

is positief op te merken dat voor deze vervoerswijze de positieve trend zich blijft verder zetten (+ 8,7% 

ofwel 1,4 procentpunten t.o.v. 2008). 
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Aantal woon-werkverplaatsingen 

Buiten de modale verdeling is het ook nuttig een zicht te krijgen op het totaal van de woon-

werkverplaatsingen. Volgens de cijfers van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 

(ADSEI) omvatte de actieve beroepsbevolking 4.470.458 werknemers. Het aantal werknemers is zeer 

licht gestegen met 0,6%. We moeten deze lichte stijging zelfs nog meer nuanceren door de lichte 

toename van het aantal deeltijdse werknemers 

De organisatie van telewerk kende geen groei in de laatste jaren en blijft steken op 8% van de 

vestigingseenheden. Telewerk wordt meer toegepast bij grote werkgevers. In 2011 reduceerde telewerk 

het aantal woon-werkverplaatsingen globaal gezien met ongeveer 0,7%. 

We moeten dus vaststellen dat er praktisch geen evolutie is op het totaal aantal woon-

werkverplaatsingen. Er is ook weinig evolutie op de afgelegde afstanden voor woon-werkverkeer. 

Wat de openbare vervoersmaatschappijen betreft kunnen we op gebied van woon-werkverkeer enkel 

een stijging vaststellen voor het Brussels Gewest, Toch rapporteren de verschillende 

vervoersmaatschappijen een groei in het aantal reizigers tussen 2008 en 2011. (NMBS +7%, MIVB 

+15%, TEC + 14%, DE LIJN + 8%). We mogen natuurlijk niet vergeten dat in het gerapporteerde aantal 

reizigers niet enkel de woon-werkverplaatsingen zitten. 

 

Actiever mobiliteitsbeleid bij de meeste ondernemingen en openbare instellingen 

Buiten het opvolgen van indicatoren die toelaten om op verschillende beleidsniveaus het 

mobiliteitsbeleid te evalueren en bij te sturen heeft de diagnostiek een zeker zo belangrijke rol op niveau 

van de ondernemingen zelf. Door de verplichting om de ingevulde vragenlijst voor te leggen aan de 

vertegenwoordigers van de werknemers, die er binnen de twee maanden een advies over uitbrengen, 

wil men van woon-werkverkeer een gespreksthema maken binnen de ondernemingen en openbare 

instellingen. Hierdoor worden de werkgevers gestimuleerd om meer maatregelen op maat te nemen ten 

voordele de duurzame vervoerswijzen. 

Wagengebruik ontmoedigen heeft weinig zin zonder goed uitgebouwde alternatieven. De positieve 

invloed van de diagnostiek laat zich vooral opmerken door de blijvende stijging van het aantal 

maatregelen genomen door de ondernemingen en de openbare instellingen. Dit ter bevordering van 

alternatieven voor de verplaatsingen met de wagen.  

De grootste evolutie is op te merken bij de maatregel fietsvergoeding. Op maar liefst 74% van de 

vestigingseenheden kunnen werknemers een fietsvergoeding krijgen. Dit is een enorme toename t.o.v. 

het jaar 2008 waar dit nog 48% was. We moeten deze toename echter nuanceren, aangezien de 

vraagstelling werd gewijzigd van “extra verplaatsingsvergoeding voorzien in de collectieve 

arbeidsovereenkomst of in een protocol v/h comité voor de federale, de gemeenschaps- en gewestelijke 

overheidsdiensten” in 2005 en 2008 naar simpelweg “fietsvergoeding” in 2011. Toch is er ook de 

grootste daling voor geen maatregelen bij de categorie fietsgebruik. In 2008 hadden nog 23% van de 

vestigingen geen maatregel voor fietsgebruik terwijl in 2011 slechts 13% van de vestigingen geen 

maatregel hadden. Het effect van deze maatregel lijkt regio gebonden. In Wallonië is het fietsgebruik 

ondanks dit feit licht gedaald waardoor het gemiddeld effect van deze maatregel op 3 jaar blijft steken 

op een stijging van 1,4 procentpunten. 

De op nationaal vlak meest effectieve maatregel die voldoende toegepast wordt om het effect correct te 

kunnen evalueren is gratis openbaar. Deze maatregel wordt in 34% van de vestigingen toegepast en 

heeft een effect van + 2,8 procentpunten op het treingebruik over een periode van 3 jaar.  

Overleg met lokale overheden i.v.m. de toegangswegen komt voor in (9% van de vestigingen). Deze 

maatregel boekt een daling  op autogebruik (autosolisme -2,8 procentpunten op 3 jaar). 

De maatregelen die het grootste effect hebben op de vermindering van het solo wagengebruik binnen 

een vestiging worden slechts in een heel klein percentage van de ondernemingen toegepast.  Het feit 

dat we minder statistische gegevens hebben over deze maatregelen en dat vestigingen die meer 



 

 75 

drastische of meer complexe maatregelen toepassen dikwijls een grote combinatie van maatregelen 

neemt, maakt het moeilijk om het effect exact in te schatten. De grootste daling van het autosolisme 

werd gerealiseerd bij projecten met gewestelijke of lokale financiële steun (-10,7 procentpunten op 3 

jaar), bijvoorbeeld het Pendelfonds in Vlaanderen. Verhuis van de vestiging naar een locatie met een 

goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer deed het autosolisme afnemen met 5,5 procentpunten 

en het treingebruik toenemen met 5,7 procentpunten. Ook het invoeren van betalend parkeren heeft een 

grote daling van het wagengebruik tot gevolg (autosolisme -5,1 procentpunten op 3 jaar), ten gunste van 

het openbaar vervoer.  

Hoewel het aantal genomen maatregelen gestegen is, zien we dat er in de toekomst minder 

maatregelen overwogen worden. De ondernemingen en openbare instellingen zien enkel voor de fiets 

nog meer dan vroeger ruimte voor verdere inspanningen in de toekomst. 

 

Gesignaleerde mobiliteitsproblemen 

De vestigingen melden meer dat er geen problemen zijn. Dit kan te maken hebben met het steeds 

groeiende aantal maatregelen. We moeten wel in het achterhoofd houden dat de antwoorden op de 

vragen over de mobiliteitsproblematiek dikwijls subjectief zijn. Er zijn geen duidelijke definities wanneer 

iets al dan niet problematisch is. Elementen zoals gewenning kunnen de ervaring van problemen 

beïnvloeden. Verder mag men ook niet vergeten dat de enquête wordt ingevuld door de werkgever. Men 

kan zich dus terecht afvragen of de problemen die de werknemer ondervindt steeds terechtkomen bij de 

werkgever. Ondanks deze kanttekeningen is het positief op te merken dat meer ondernemingen melden 

dat er geen problemen zijn. De gemelde problemen zijn toch een belangrijke indicator om te zien wat er 

zich op de vestigingen afspeelt. Het toont ons ook welke problemen als belangrijkste pijnpunten ervaren 

worden. 

We zien dat in het Brussels Gewest gemiddeld meer mobiliteitsproblemen worden gemeld. Het veruit 

meest gemelde probleem dat door 34,1% van de vestigingen in België voorkomt is “gevaarlijk verkeer 

voor fietsers”. Op een beduidend lager niveau komen de problemen voor de wagen (files 23,6%, te 

weinig parkeerplaatsen 22,9%) en de problemen voor het collectief vervoer (dienstregeling niet 

aangepast voor de werkuren 23,3%, geen of onvoldoende bediening 21,8%, te lange tijdsduur 

verplaatsing 17,7%). 

We zien ook dat de problematiek per gewest anders ligt.  

De top 3 voor het Brussels Gewest 

 Gevaarlijk verkeer voor fietsers (59,1%) 

 Files (57,2%) 

 Parkeerplaats (37,9%) 

De top 3 voor het Vlaams Gewest 

 Gevaarlijk verkeer voor fietsers (29%) 

 Dienstregeling collectief vervoer niet aangepast aan werkuren (22,1%) 

 Files (20,5%) 

De top 3 voor het Waals Gewest 

 Gevaarlijk verkeer voor fietsers (35,8%) 

 Dienstregeling collectief vervoer niet aangepast aan werkuren (28,2%) 

 Parkeerplaats (25,1%) 
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Belangrijke verschillen tussen de voornaamste sectoren 

Uit de resultaten komt duidelijk naar voor  dat elke sector een specifiek karakter heeft wat betreft woon-

werkverkeer. Wat duidelijk naar voorkomt is dat carpooling vooral in de bouw en de industrie opvallend 

meer voorkomt. Vooral collectief vervoer is sterk vertegenwoordigd bij de bouwnijverheid. Verder zien 

we dat het treingebruik zeer groot is bij de financiële activiteiten en verzekeringen. Dit is ook logisch 

omdat de meeste kantoren in Brussel gelegen zijn. We zien ook dat er veel van de fiets gebruik wordt 

gemaakt bij gemeentelijke overheden, onderwijs, menselijke gezondheidszorg & maatschappelijke 

dienstverlening. Dit zijn ook sectoren waar de woon-werkafstanden dikwijls beperkt blijven. Hieruit 

kunnen we besluiten dat het van groot belang dat een mobiliteitsbeleid correct is afgestemd op de 

verschillende doelgroepen. 

 

Toename van de flexibiliteit 

De uurregeling van de werknemers heeft een belangrijke invloed op de gebruikte vervoersmodi. Zo 

heeft het carpoolen meer succes waar de werknemers met een vast uurrooster of in een ploegenstelsel 

werken. Het openbaar vervoer is daar dikwijls een minder evidente keuze, zeker als de dienstregeling 

ervan niet helemaal overeenstemt met de werkuren. Glijdende uurroosters zijn wel in het voordeel van 

het openbaar vervoer, maar onregelmatige uurroosters bevorderen dan weer de individuele 

vervoersmodi. Een spreiding van het woon-werkverkeer over de tijd is positief wat congestieproblemen 

betreft, maar stimuleert dikwijls ook solo wagengebruik aangezien files een belangrijke afremmende 

factor zijn voor het gebruik van de wagen die dikwijls als meer comfortabel beschouwd wordt. 

De evolutie in de modale verdeling kan dus voor een klein deel verklaard worden door de evolutie in de 

uurregeling van de werknemers. Zo zien we dat het aantal vaste uurroosters en het werken in ploegen 

tussen 2008 en 2011 afnam met 8,9%, in dezelfde periode daalde het carpoolen met 14,6%. We zien 

ook een toename van het aantal werknemers die een onregelmatig uurrooster hebben, en hiervoor zijn 

de individuele vervoersmodi (auto, fiets, …) het meest geschikt.  

 

Bron van informatie 

De hierboven beschreven resultaten stellen slechts een klein deel van de beschikbare informatie voor. 

Het geheel van de beschikbare informatie zal toelaten de Diagnostiek te gebruiken in de 

beleidsondersteuning, en dit door meer doelgerichte (openbaar vervoer) of meer complexe analyses en 

via het combineren met andere gegevens. 

Vooral de gegevens over oorsprong / bestemming gekoppeld aan het vervoermiddel komen pas tot hun 

recht bij meer concrete specifieke analyses. Zoals voor enquête van 2005 en 2008 biedt de databank de 

mogelijkheid te antwoorden op tal van specifieke vragen van personen, besturen of instellingen die zich 

bezig houden met het beheer van de mobiliteit.  

Voor de sociale partners zullen we beschikken over een nauwkeurige en bruikbare bron van informatie 

bij de discussie over de mobiliteitsproblemen op de verschillende niveaus van het sociaal overleg. 
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BIJLAGE A 

Vragenlijst enquête 
 

 



Voorafgaande opmerkingen 
 

 

U bent niet verplicht gebruik te maken van dit document. U kan de enquête 

rechtstreeks online invullen via de internettoepassing www.mobilit.fgov.be/forens. Zo 

hoeft u de gegevens niet voor een tweede maal in te voeren. Op het laatste scherm 

van de internettoepassing  alvorens de gegevens te verzenden  is het mogelijk een 

proefafdruk te maken, die u kan gebruiken om het advies van de ondernemingsraad of 

het overlegcomité in te winnen (of bij gebrek daaraan de 

vakbondsvertegenwoordiging). Pas daarna mag de ingevulde vragenlijst worden 

verzonden naar de FOD Mobiliteit en Vervoer (via de internettoepassing). 

 

Voor tabel 3.2 is er een Excel-bestand beschikbaar dat kan worden opgeladen in de 

applicatie: http://www.mobilit.fgov.be/data/mobil/Tabel3.2_NL.xls. Zo hoeft u de 

gegevens niet over te typen in de internettoepassing. 
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DIAGNOSTIEK WOON-WERKVERKEER 2011 

Enquêteformulier 

 

 
Toegestuurd na advies van 

 
de ondernemingsraad 

  Vestigingseenheids-
nummer (KBO)   

(enkel aanduiden wat past) het overlegcomité   
2.   .   .    

de vakbondsafvaardiging
I
   

of mededeling aan de werknemers
II
   Ondernemingsnummer 

(KBO)     

gegeven op         
0    .   .    

   

opgenomen in document met referentie        zie //kbo-bce-ps.mineco.fgov.be 

   

1. Identificatie van de vestigingseenheid en globale indeling van de werknemers 

De grijze vakjes worden op basis van de KBO-nummers automatisch aangevuld bij de invoering van de enquête 
op de website v/d FOD Mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.fgov.be/nl/mobil/mobaccn/diagnon.htm 

Naam                                  (KBO)       

Volledig adres van deze 

vestigingseenheid             (KBO) 
      

Activiteitssector                (KBO)       

 

Paritair comité
III
 Bedienden:      Arbeiders:      

Overlegcomité (enkel publieke sector)
III
       

 

Werknemers Vrouw Man Totaal  

Werknemers toegewezen aan de vestigingseenheid (1) 

(RSZ-gegevens) 

              = A 

waarvan: - voltijds (RSZ)                

 - deeltijds (RSZ)                

 - seizoenarbeiders en tijdelijke werknemers (RSZ)                

Interims (2)               =B1 

Andere externen (3)               =B2 

Werknemers van het totaal A+B1+B2 die, normaliter, minstens de 

helft van hun werkdagen in deze vestigingseenheid aanvangen en 

beëindigen (ook al doen ze intussen dienstverplaatsingen) (4) 

              = C 

Alle volgende vragen hebben betrekking op de werknemers onder C 

                                                      
I
 bij afwezigheid van ondernemingsraad (wet van 20/9/1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, artikel 15) en 

overlegcomité (programmawet van 8/4/2003, artikel 167) 
II
 bij afwezigheid van ondernemingsraad en vakbondsafvaardiging (voornoemde wet van 20/9/1948, artikel 3) 

III
 telkens enkel het voornaamste comité aangeven 
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Bijkomende inlichtingen 

(1) Het totaal (A) betreft de werknemers die tewerkgesteld zijn op grond van een arbeids- of 

leerovereenkomst of door een statuut op het moment dat de enquête wordt gemaakt, te weten op 30 

juni van het betreffende jaar, en die, krachtens hun contract / statuut, 50% of meer van hun arbeidstijd in 

de vestiging presteren, zonder dat zij daarom op 30 juni lichamelijk aanwezig moeten zijn. 

(2) Het totaal (B1) betreft de interims die, overeenkomstig het K.B. van 15 mei 2003 tot vaststelling van 

de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden 

tewerkgesteld, in aanmerking genomen worden voor de sociale verkiezingen. 

(3) Het totaal (B2) betreft werknemers aanwezig in de bovenvermelde vestigingseenheid, maar 

tewerkgesteld door een andere werkgever, behalve interims. Enkel de externen die 50% of meer van 

hun arbeidstijd in de vestigingseenheid presteren moeten worden vermeld. Het kan bijvoorbeeld gaan 

om door de Gemeenschap ter beschikking gestelde leerkrachten, gedetacheerd personeel, consulenten, 

enz. 

(4) Het totaal (C) sluit de telewerkers en andere werknemers (transport, werven, vertegenwoordigers) uit 

die niet minstens de helft van hun werkdagen in deze vestigingseenheid beginnen. Deze zijn van geen 

belang voor de analyse van de verplaatsingen die de vestigingseenheid genereert. 

 

 

Eventuele opmerkingen betreffende de identificatie van de vestigingseenheid 

en de indeling van de werknemers 

      

 
 

Vul dit vakje in bij voorbeeld indien de vestigingseenheid sinds 30/6/2008 verhuisd is, of om andere 

inlichtingen aan te geven over de vestigingseenheid en werknemers die in de enquête opgenomen zijn. 

 

E-mailadres van de contactpersoon voor de gegevensverzameling:        
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Kantooradres personeelsdirecteur 

(facultatief, indien verschillend van het adres van de vestigingseenheid) 

Naam       

Voornaam       

Contactadres Straat       

 Huisnr       

 Bus       

 Postcode      

 Gemeente       

tel       

fax       

e-mail       

 

Kantooradres contactpersoon mobiliteitsaspecten 

(facultatief, indien verschillend van vestigingsadres) 

Naam       

Voornaam       

Contactadres Straat       

 Huisnr       

 Bus       

 Postcode      

 Gemeente       

tel       

fax       

e-mail       
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2. Arbeidsrooster: invoering volgens uurroosters 

(een alternatieve invoering via priksysteemgegevens is mogelijk: zie 2bis) 

 

Organisatie van de arbeidstijd 

Beschrijving van het uurrooster van de werknemers: van maandag tot vrijdag 

Aantal 

werknemers 

Vast uurrooster van    u    tot    u         

 van    u    tot    u         

 van    u    tot    u         

 van    u    tot    u         

Glijdend uurrooster begin tussen   u   en   u   einde tussen   u   en   u        

 begin tussen   u   en   u   einde tussen   u   en   u        

 begin tussen   u   en   u   einde tussen   u   en   u        

 begin tussen   u   en   u   einde tussen   u   en   u        

Ploegenstelsel: 2 ploegen van    u    tot    u         

van    u    tot    u    

Ploegenstelsel: 3 ploegen van    u    tot    u         

van    u    tot    u    

van    u    tot    u    

Ploegenstelsel: ander uurrooster      

Onregelmatig uurrooster      

Andere (bijvoorbeeld: werknemers met arbeidstijd enkel in het weekeinde)      

Totaal = (C)      

 

 

 

Het totaal moet gelijk zijn aan het aantal werknemers (C). 
 
Voor sommige vestigingseenheden met veel verschillende uurroosters, kan men tabel 2bis gebruiken 
voor de invoering van de uurroosters op grond van opgesomde gegevens van priksystemen. 
 
Voor andere vestigingseenheden kan het hergroeperingen van uurroosters soms nuttig zijn om beter 
de piekuren van aankomst en vertrek van het personeel in kaart te brengen. 

Voorbeeld: secundaire school (25 klassen en 60 leerkrachten), met begin van de 
lessen om 8u30 en einde van de lessen om 16u00 (behalve woensdag). 
Het zou eentonig zijn alle uurroosters van het onderwijzend personeel te beschrijven, 
en het zou voor de mobiliteit nutteloos zijn deze allemaal te klasseren als 
onregelmatig. 
Het is beter om 25 gelijkwaardige werknemers in te brengen (voor de 25 klassen) met 
een uurrooster van 8u30 tot 16u00, en 35 leerkrachten (60  25) met onregelmatige 
werkuren. 
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2bis Arbeidsrooster: alternatieve invoering volgens priksystemen 

(indien tabel 2bis gebruikt wordt, moet u tabel 2 met de uurroosters leeg laten) 

Tijdschijf 
volgens het priksysteem 

voor de werkdagen 

IN = aantal 
inkomende werknemers 

per tijdschijf 

UIT = aantal 
vertrekkende werknemers 

per tijdschijf 

0u00 - 4u45           

4u45 - 5u00           

5u00 - 5u15           

5u15 - 5u30           

5u30 - 5u45           

5u45 - 6u00           

6u00 - 6u15           

6u15 - 6u30           

6u30 - 6u45           

6u45 - 7u00           

7u00 - 7u15           

7u15 - 7u30           

7u30 - 7u45           

7u45 - 8u00           

8u00 - 8u15           

8u15 - 8u30           

8u30 - 8u45           

8u45 - 9u00           

9u00 - 9u15           

9u15 - 9u30           

9u30 - 9u45           

9u45 - 10u00           

10u00 - 10u15           

10u15 - 10u30           

10u30 - 10u45           

10u45 - 11u00           

11u00 - 11u15           

11u15 - 11u30           

11u30 - 11u45           

11u45 - 12u00           

12u00 - 12u15           

12u15 - 12u30           

12u30 - 12u45           

12u45 - 13u00           

13u00 - 13u15           

13u15 - 13u30           

13u30 - 13u45           

13u45 - 14u00           

14u00 - 14u15           

14u15 - 14u30           

14u30 - 14u45           

14u45 - 15u00           
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15u00 - 15u15           

15u15 - 15u30           

15u30 - 15u45           

15u45 - 16u00           

16u00 - 16u15           

16u15 - 16u30           

16u30 - 16u45           

16u45 - 17u00           

17u00 - 17u15           

17u15 - 17u30           

17u30 - 17u45           

17u45 - 18u00           

18u00 - 18u15           

18u15 - 18u30           

18u30 - 18u45           

18u45 - 19u00           

19u00 - 19u15           

19u15 - 19u30           

19u30 - 19u45           

19u45 - 20u00           

20u00 - 20u15           

20u15 - 20u30           

20u30 - 20u45           

20u45 - 21u00           

21u00 - 21u15           

21u15 - 21u30           

21u30 - 21u45           

21u45 - 22u00           

22u00 - 24u00           

extra onregelmatige uurroosters      

equivalent aantal werknemers 
die in het weekeinde werken 

     

TOTAAL 

in = uit = ( C ) 
          

 

 

 

Het totaal moet gelijk zijn aan het aantal werknemers (C). 

Elke werknemer moet men enkel opsommen voor zijn eerste aankomstuur en zijn laatste vertrekuur, 

t- en vertrekuren in principe in verband met het woon-

werkverkeer). 

De aankomst- 

gelijk aan (C) te krijgen. 
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3. Verplaatsingswijze van de werknemers, met indeling naar woonplaats 

Een middel om deze gegevens te verzamelen kan zijn om een rondvraag te houden bij het personeel, 
waarbij de vertrouwelijkheid van de gegevens is gegarandeerd. Voor meer hulp over de verzameling 
van deze gegevens, zie helpscherm. 
 

3.1 Samenvattende tabel met enkel de hoofdverplaatsingswijze, d.w.z. het vervoermiddel waarmee 
het grootste deel van het jaar de langste afstand in de woon-werkverplaatsing wordt gemaakt. 
 

3.1 Hoofdverplaatsingswijze van de werknemers in de woon-werkverplaatsing 

(samenvattende tabel) 

Aantal 

werknemers 

wagen, bestelwagen of vrachtwagen, alleen of met familieleden      

wagen, bestelwagen of vrachtwagen, met andere werknemers 

                                                    (op dezelfde of een andere vestiging tewerkgesteld) 
     

trein      

bus, tram of metro De Lijn (Vlaamse vervoersmaatschappij)      

bus, tram of metro TEC (Waalse vervoersmaatschappij)      

bus, tram of metro MIVB (Brusselse vervoersmaatschappij)      

collectief vervoer (minibus, autobus, autocar) georganiseerd door de werkgever       

fiets      

bromfiets of moto      

te voet      

andere      

Totaal = (C)      
 

3.2 Tabel met de hoofdverplaatsingswijze (zoals in 3.1) gedetailleerd per postcode van woonplaats. 
Aan deze tabel kunnen extra rijen toegevoegd worden indien nodig. Ze moet minstens ingevuld 
worden voor 90% van de werknemers die het openbaar vervoer (trein, bus, tram of metro) of de fiets 
als hoofdverplaatsingswijze gebruiken. Bijvoorbeeld: als 50 werknemers de trein gebruiken en 50 
werknemers de fiets, dan moet tabel 3.2 minstens 90 van deze werknemers bevatten. Voor de andere 
werknemers zijn de gegevens facultatief. Voor werknemers die in het buitenland wonen, gebruikt u de 
fictieve postcode 9876. 
 

3.2 Hoofdverplaatsingswijze van de werknemers in de woon-werkverplaatsing  

volgens postcode van woonplaats 

Postcode Wagen IV, 

alleen of 

met 

familie 

Wagen V, 

met andere 

werk-

nemers 

Trein Bus, 

tram of 

metro 

De Lijn 

Bus, 

tram of 

metro 

TEC 

Bus, 

tram of 

metro 

MIVB 

Collectief 

vervoerVI 

door 

werkgever 

Fiets Bromfiets 

of moto 

Te 

voet 

Aantal 

werknemers 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                      
IV

 Wagen, bestelwagen of vrachtwagen 
V
 Wagen, bestelwagen of vrachtwagen 

VI
 Minibus, autobus, autocar 
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Postcode Wagen VII, 

alleen of 

met 

familie 

Wagen VIII, 

met andere 

werk-

nemers 

Trein Bus, 

tram of 

metro 

De Lijn 

Bus, 

tram of 

metro 

TEC 

Bus, 

tram of 

metro 

MIVB 

Collectief 

vervoerIX 

door 

werkgever 

Fiets Bromfiets 

of moto 

Te 

voet 

Aantal 

werknemers

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

TOTAAL                                                                   

 

3.3 Eventuele opmerkingen over tabel 3.2. 

 

3.4 Dan de verplaatsingwijzen voor het voortraject en het natraject aanduiden, die eventueel vóór en 
na de hoofdverplaatsingswijze zijn gebruikt, zie schema (facultatief deel) Werknemers die bijvoorbeeld 
met de wagen van deur tot deur rijden, hebben geen voortraject of natraject. Het voortraject is de 
verplaatsing het dichtst bij de woonplaats. Het natraject is de verplaatsing het dichtst bij de 
werkplaats. 

Woonplaats voortraject hoofdverplaatsingswijze natraject Werk 

 

 

3.4 Eventuele verplaatsingswijze in het voor- en natraject 

(facultatief deel) 

Voortraject 
Aantal 

werknemers 

Natraject 
Aantal 

werknemers 

geen antwoord omdat dit deel facultatief is           

wagen            

bus, tram of metro De Lijn (Vlaamse vervoersmaatschappij)           

bus, tram of metro TEC (Waalse vervoersmaatschappij)           

bus, tram of metro MIVB (Brusselse vervoersmaatschappij)           

collectief vervoer (minibus,bus, autocar) georganiseerd door de werkgever           

fiets           

bromfiets of moto           

te voet           

andere           

geen voor- of natraject (bv indien hoofdvervoer met de wagen van deur tot deur)           

Totaal = (C)           

                                                      
VII

 Wagen, bestelwagen of vrachtwagen 
VIII

 Wagen, bestelwagen of vrachtwagen 
IX

 Minibus, autobus, autocar 
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4. Bereikbaarheid van de vestigingseenheid 

 

Parkeerplaatsen Aantal 

Voor de werknemers voorziene parkeerplaatsen op de vestigingseenheid of 

gehuurde plaatsen in de nabijheid van de ingang 

     

Parkeerfaciliteiten die specifiek voor fietsers ter beschikking zijn gesteld      

Parkeerfaciliteiten specifiek voor bromfietsen en motoren ter beschikking 

gesteld 

     

 

Aanwezigheid van een halte van het openbaar vervoer in de nabijheid van de vestigingseenheid 

Trein  (geschatte afstand minder dan 1 kilometer)  

De Lijn (geschatte afstand minder dan 500 meter)  

TEC (geschatte afstand minder dan 500 meter)  

MIVB (geschatte afstand minder dan 500 meter)  

 

De afstand die in aanmerking komt is deze die te voet afgelegd moeten worden vanaf de betrokken 
halte tot aan de ingang van de vestigingseenheid. 
 

Bijkomende inlichtingen over de parkeerplaatsen (facultatief) 

Zijn de voorziene parkeerplaatsen op de vestigingseenheid betalend voor de werknemers? 

 Ja 

 Neen 

 Niet van toepassing: de werknemers beschikken niet over parkeerplaatsen 

 

Zijn andere parkeerplaatsen in een straal van 250 m rond de vestigingseenheid betalend? 

 Ja 

 Neen 

 Overbodige vraag: er zijn geen parkeerplaatsen 

 

Heeft de vestigingseenheid een tekort aan parkeerplaatsen als men de som maakt van de voor de 

werknemers voorziene parkeerplaatsen en de overige plaatsen in een straal van 250 m rond de 

vestigingseenheid die doorgaans ook door uw werknemers kunnen worden gebruikt? 

 Ja  

 Neen 
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5. Bestaande maatregelen inzake mobiliteitsmanagement in de vestigingseenheid 

Minstens één optie in elke rubriek aanvinken. Als er geen maatregelen zijn in een bepaalde categorie, 
gelieve dan de eerste optie aan te vinken. 

 

Fiets  

 Geen maatregelen in voege 

 Fietsvergoeding 

 Beveiligde parkeerplaatsen op het terrein van de vestigingseenheid 

 Andere (max. 80 kar.):      

Facultatieve meldingen: 

 Bijkomende vergoeding voor dienstverplaatsingen 

 Fietsen ter beschikking voor de woon-werkverplaatsing 

 Pendelfietsen ter beschikking aan het station 

 Fietsen ter beschikking voor dienstverplaatsingen 

 Regenkledij ter beschikking voor fietsers 

 Verbeteren van de infrastructuur op en in de omgeving van de vestigingseenheid 

 Overdekte fietsenstallingen voorzien 

 Kleedruimtes voor fietsers 

 Douches gemakkelijk bereikbaar voor fietsers 

 Reparatiemateriaal ter beschikking 

 Regelmatig fietsonderhoud in de vestiging 

 Informatie over fietsroutes 
Carpool 

 Geen maatregelen in voege 

 Organiseren van carpool binnen de vestigingseenheid 

 Aansluiting op een centrale databank 

 Gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers op het terrein 

 Andere:       

Facultatieve meldingen: 

 Gegarandeerde thuisrit voor carpoolers in geval van onvoorziene omstandigheden 

 Verspreiding van informatie over carpooling 
Collectief vervoer 

 Geen maatregelen in voege 

 Organiseren van collectief vervoer (minibus, autobus, autocar) door de werkgever 

 Gratis openbaar vervoer 

 Regelmatig overleg met de openbaar vervoersmaatschappijen 

 Andere of opmerkingen:       

Facultatieve meldingen:  

 Verspreiden van informatie over openbaar vervoer 

 Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer voor dienstverplaatsingen 
Diverse maatregelen 

 Geen maatregelen in voege 

 Samenwerking met andere bedrijven of met de Kamer van Koophandel 

 Informatiecampagnes over alternatieven voor het individuele autogebruik 

 Samenwerken met de gewestelijke, provinciale of lokale instanties voor mobiliteitsbeheer 

 Regelmatig overleg met de lokale overheden verantwoordelijk voor de toegangswegen naar 

de vestigingseenheid (wegen, fietsroutes, voetpaden,  

 Telewerk (facultatief en benaderend:       % van de werknemers, gemiddeld       dagen per week) 

 Andere:       

Facultatieve meldingen: 

 Aanwezigheid van een vervoerscoördinator permanent aanspreekpunt voor alle vervoersmiddelen 

 Invoeren van betalend parkeren 

 Bedrijfsverhuizing/bijkomende vestiging op een plaats met goede openbaar vervoerbereikbaarheid 

 Verhuispremies voor werknemers die dichter bij het werk gaan wonen 

 Gewestelijke of lokale financiële maatregelen ter ondersteuning van het mobiliteitsbeleid 
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6. Mobiliteitsproblematiek in de vestigingseenheid 

Gelieve onder elke titel minstens één optie aan te vinken. 

 

Auto of motor 

 Geen problemen 

 Gevaarlijk verkeer van en naar de vestigingseenheid 

 Te weinig parkeerplaatsen 

 Te hoge parkingkosten voor de werkgever 

 Congestie, files 

 Andere:       

Fiets  

 Geen problemen 

 Gevaarlijk verkeer op de fietsroutes van en naar de vestigingseenheid 

 Maatschappelijke onveiligheid in omgeving van vestigingseenheid  

 De fiets sluit niet aan bij het imago van de vestigingseenheid van het bedrijf of de instelling 

 Geen mogelijkheid om beveiligde fietsenstallingen op het terrein te installeren 

 Geen douches 

 Andere:       

Collectief vervoer 

 Geen problemen 

 Geen of onvoldoende bediening door het openbaar vervoer naar de vestigingseenheid 

 Openbaar vervoer is niet aangepast aan de uurregelingen binnen de vestigingseenheid 

 Verplaatsingstijd met het collectief vervoer te groot 

 Kwaliteit, veiligheid en comfort van het openbaar vervoer zijn te laag 

 Afstand tussen de vestiging en de halte/station te groot 

 Vestiging moeilijk bereikbaar voor werknemers met beperkte mobiliteit 

 Onveiligheidsgevoel tussen de vestiging en halte/station 

 Andere:       

Andere aandachtspunten in verband met de mobiliteit 

 Geen 

 Moeilijkheden om personeel aan te werven door de slechte bereikbaarheid 

 Vestiging moeilijk bereikbaar voor werknemers met beperkte mobiliteit 

 Kost van bedrijfsvoertuigen 

 Kost van personeelsvervoer (collectief vervoer georganiseerd door de werkgever) 

 Opstelling van een bedrijfsvervoerplan 

 Verkeersonveiligheid in de woon-werkverplaatsing 

  

 Interesse in de bescherming van het milieu 

 Gezondheid van de werknemers 

 Een positieve samenwerking tussen werkgever en werknemers op gebied van verplaatsingen 

 Gelijkheid tussen gebruikers van verschillende vervoerswijzen 

 Andere:      
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7. Potentiële maatregelen 

Hier kunt u de maatregelen aangeven die uw bedrijf of instelling eventueel zou overwegen te nemen 

om de mobiliteit van de werknemers beter te gaan beheren. Het antwoord verbindt het bedrijf of de 

instelling nergens toe, maar helpt de bevoegde overheden hun mobiliteitspolitiek beter te oriënteren. 

U kunt hier één of meerdere mogelijkheden aanvinken: 

Fiets  

 Fietsvergoeding 

 Diefstalveilige fietsenstallingen voorzien op het terrein van de vestigingseenheid 

 Bijkomende vergoeding voor dienstverplaatsingen 

 Ter beschikking stellen van fietsen voor de woon-werkverplaatsing 

 Ter beschikking stellen van pendelfietsen aan het station 

 Ter beschikking stellen van fietsen voor dienstverplaatsingen 

 Ter beschikking stellen van regenkledij voor fietsers 

 Verbeteren van de fietsinfrastructuur op en in de omgeving van de vestigingseenheid 

 Overdekte fietsenstallingen voorzien  

 Kleedruimte voor fietsers 

 Douches gemakkelijk bereikbaar voor fietsers 

 Reparatiemateriaal ter beschikking 

 Regelmatig fietsonderhoud binnen de vestigingseenheid 

 Informatie over fietsroutes 

 Andere:       

 Geen maatregelen i.v.m. de fiets overwogen 

Carpool 
 Organiseren van carpool binnen de vestigingseenheid 
 Aansluiting op een centrale databank  
 Gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers op het terrein van de vestigingseenheid 
 Gegarandeerde thuisrit voor carpoolers die wegens onvoorziene omstandigheden niet thuis geraken 
 Verspreiden van informatie over carpooling 

 Andere:       
 Geen maatregelen i.v.m. carpool overwogen 

Collectief vervoer 

 Organiseren van collectief vervoer (minibus, autobus of autocar) door de werkgever 

 Gratis openbaar vervoer 

 Regelmatig overleg met de openbaar vervoermaatschappijen 

 Verspreiden van informatie over het openbaar vervoer 

 Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer voor dienstverplaatsingen 

 Andere:       

 Geen maatregelen i.v.m. collectief vervoer overwogen 

Verschillende maatregelen 

 Samenwerken met andere bedrijven/instellingen of de Kamer van Koophandel 

 Informatiecampagnes inzake alternatieven voor het individueel autogebruik  

 Samenwerken met de gewestelijke, provinciale of lokale instanties voor mobiliteitsbeheer  

 Regelmatig overleg met de lokale overheden verantwoordelijk voor de toegangswegen naar de 

 

 Telewerk 

 Aanstellen van een vervoerscoördinator, permanent aanspreekpunt voor alle vervoersmiddelen 

 Invoeren van betalend parkeren 

 Verhuizing / bijkomende vestiging op een plaats met goede openbaar vervoerbereikbaarheid 

 Verhuispremies voor werknemers die dichter bij het werk komen wonen 

 Andere:       

 Geen andere maatregelen overwogen 
 

 


