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I. CONTEXT EN ORGANISATIE VAN DE 

DIAGNOSTIEK 

1. DOELSTELLINGEN VAN DE DIAGNOSTIEK 

Sinds 2005 zijn alle Belgische werkgevers die meer dan 100 werknemers in dienst hebben wettelijk 

verplicht een diagnostiek over het woon-werkverkeer van hun werknemers uit te voeren. De 

vragenlijst voor de diagnostiek is o.a. onderworpen aan het advies van de sociale partners van 

de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad. 

De diagnostiek heeft een tweeledig doel. Enerzijds kunnen op deze manier gegevens worden 

verzameld over het woon-werkverkeer in gans België en over het beleid van ondernemingen 

ten aanzien hiervan. De FOD Mobiliteit en Vervoer tracht een zo volledig mogelijke diagnose te 

stellen van de mobiliteit van werknemers in België en een instrument te creëren voor tal van 

mobiliteitsactoren (overheden, consultants, universiteiten, …).  

Anderzijds is het de bedoeling om het woon-werkverkeer als discussiepunt te belichten binnen 

de ondernemingen en om de werkgevers aan te zetten tot het nemen van maatregelen die 

een meer duurzame mobiliteit mogelijk maken.   

BELANG VAN STATISTIEKEN 

Aan de hand van de diagnostiek verwerft de FOD Mobiliteit en Vervoer een grote hoeveelheid 

gegevens over de woon-werkverplaatsingen. Deze gegevens zijn niet alleen van belang als 

databron voor de FOD Mobiliteit en Vervoer zelf maar ze worden ter beschikking gesteld aan 

organisaties, openbare instellingen, universiteiten, studiebureaus en individuen die zich 

interesseren voor de mobiliteit. 

De verzamelde gegevens zijn zeer gedetailleerd, aangezien alle ondernemingen en openbare 

instellingen die meer dan 100 mensen in dienst hebben, de enquête moeten beantwoorden. Ze 

laten mobiliteitsanalyses toe op relatief kleine geografische zoneringen (bijv. op 

gemeenteniveau, per industriegebied, …), dewelke moeilijk te verkrijgen zijn via klassieke 

nationale enquêtes. Het feit dat de diagnostiek op regelmatige basis uitgevoerd wordt sinds 

2005, laat een betrouwbaar beeld toe van de evolutie van het woon-werkverkeer. 

Bovendien houdt de diagnostiek meer in dan het louter verzamelen van informatie over de 

manier waarop mensen zich verplaatsen. Ze maakt het ook mogelijk om deze informatie aan 

het mobiliteitsbeleid van ondernemingen en instellingen te koppelen en om eventuele 

mobiliteitsproblemen waar de werkgevers of werknemers mee kampen in het licht te stellen. 

STIMULANS VOOR ONDERNEMINGEN EN MOBILITEITSDEBAT BINNEN DE 

ONDERNEMING 

Ondernemingen en openbare instellingen een diagnostiek laten maken van de verplaatsingen 

van hun werknemers heeft eveneens tot doel om hen aan te moedigen en te helpen om 

maatregelen te nemen die het gebruik van duurzame vervoermiddelen bevorderen.  

In deze optiek wijzigde de programmawet van 8 april 2003 artikel 15 van de wet van 20 

september 1948 betreffende de organisatie van het bedrijfsleven, waarbij aan werkgevers de 

verplichting werd opgelegd om een overzicht van het woon-werkverkeer te bezorgen aan de 

ondernemingsraad in de privésector of aan het overlegcomité in de publieke sector (of bij 

gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging). 
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In de praktijk bezorgen de werkgevers de ingevulde vragenlijst aan de ondernemingsraad of 

aan het overlegcomité. Deze heeft vervolgens twee maanden de tijd om een advies te geven 

over de ontvangen gegevens. De werkgevers kunnen de ingevulde gegevens ten slotte officieel 

verzenden via de online applicatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De adviesfase biedt de 

gelegenheid voor een constructieve dialoog tussen de werkgever en zijn werknemers over de 

mobiliteit in en om het bedrijf. 

De aanwezigheid van een mobiliteitscoördinator (mobility manager) is sterke troef voor de 

organisatie van de federale diagnostiek binnen een bedrijf. Niet enkel om de 

mobiliteitsproblemen te analyseren en aan te pakken, ook om gedachtewisselingen tussen 

werkgevers en hun werknemers aan te moedigen en het proces te stimuleren. 
 

FIGUUR 1: VESTIGINGSEENHEDEN DIE AAN DE DIAGNOSTIEK OVER DE WOON-WERKVERPLAATSINGEN DEELNAMEN 

2. ORGANISATIE VAN DE ENQUÊTE 

DEELNAME AAN DE DIAGNOSTIEK  

De berekening om te controleren of een onderneming of instelling onderworpen is aan de 

verplichting de enquête in te vullen en meer dan 100 werknemers in dienst heeft, gebeurt op 

dezelfde manier als bij de sociale verkiezingen.  

De FOD Mobiliteit en Vervoer baseert zich op de gegevens van de Kruispuntbank van 

Ondernemingen (KBO). Elke onderneming en elke vestigingseenheid heeft een uniek nummer. 

Op basis van gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (driemaandelijkse aangifte), 
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worden werkgevers met meer dan 100 werknemers uitgenodigd om deel te nemen aan de 

enquête.  

Iedere betrokken werkgever vult een vragenlijst in voor elk van zijn vestigingseenheden waar 

zich ten minste twee dagen per week 30 werknemers naartoe begeven. Deze limiet was 

voorheen op “de helft van de dagen” vastgelegd. Bovendien, gezien de gezondheidscrisis, is 

besloten dat de limiet van twee dagen voor deze editie betrekking heeft op verplaatsingen in 

normale tijden (zonder impact van de crisis). Zo kunnen de resultaten van de enquête van 2021 

met die van eerdere edities worden vergeleken.  

IMPACT VAN DE COVID-19-GEZONDHEIDSCRISIS 

Naar aanleiding van de wereldwijde COVID-19-gezondheidscrisis, werd de driejaarlijkse 

opeenvolging van de edities van de diagnostiek onderbroken. Waar de zesde editie normaal 

gezien eind juni 2020 zou aanvangen, werd het bevragen van de werkgevers – en bij uitbreiding 

hun werknemers – met een jaar uitgesteld, om weer zo dicht mogelijk bij een ‘normale’ situatie 

in het pendelgedrag te komen. 

In samenspraak met de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad van het Bedrijfsleven werd 

beslist dat het raadzaam was om de zesde editie van de diagnostiek enerzijds te laten starten 

op de officiële datum van 30 juni (2021) maar om de bedrijven anderzijds te stimuleren om de 

enquête pas in te vullen na de zomer, wanneer de gezondheidssituatie een nieuwe fase zou 

ingaan, zonder verplicht telewerk. 

De enquête kent een doorlooptijd van zeven maanden: vijf maanden om de gegevens te 

verzamelen en in te vullen en twee maanden om de resultaten voor te leggen op het sociaal 

overleg van de onderneming of de instelling. Gezien de krappere tijdspanne, werd na 31 januari 

2022 voor alle werkgevers nog een maand bijkomend uitstel gegeven en indien nodig nog iets 

langer. 

De gezondheidscrisis bracht de FOD Mobiliteit ertoe de vragenlijst te wijzigen om rekening te 

houden met de bijzondere situatie waarin vele werknemers zich op het ogenblik van de enquête 

nog zouden bevinden. 

• Een optie “geen vervoermiddel vanwege de gezondheidscrisis” is aan de lijst met de 

modi toegevoegd. Zo kan er rekening worden gehouden met de werknemers die 

gewoonlijk bij de diagnostiek betrokken zijn, ook al verplaatsten zij zich op het ogenblik 

van de enquête van 2021 niet of niet vaak naar hun werkplek. De werkgevers werden er 

hoe dan ook toe aangezet om de meest normale situatie in beschouwing te nemen. 

• Het deel over telewerk omvat uitzonderlijk de werknemers die op het ogenblik van de 

enquête vanwege de crisis vier of vijf dagen per week telewerkten. Dit deel moest 

worden ingevuld op basis van de situatie op het ogenblik van de enquête, met inbegrip 

van de impact van de gezondheidssituatie. 

De interpretatie van de regels kan per werkgever enigszins verschillen, met name afhankelijk 

van de wijze waarop zij de gegevens hebben verzameld. Een werknemer die zich gewoonlijk 

naar het werk verplaatste, maar op het ogenblik van de crisis permanent telewerkte, kon in de 

categorie “geen vervoermiddel” worden opgenomen. Of hij kon zijn gebruikelijke 

verplaatsingswijze toegewezen krijgen. Deze tweede optie laat een betere vergelijking van de 

evolutie van de modale aandelen toe. 

De optie “geen vervoermiddel” werd uiteindelijk weinig gebruikt (2,8% van alle bevraagde 

werknemers), deels omdat het door de crisis verplichte telewerk op het ogenblik van de enquête 

was afgenomen, en deels omdat werkgevers vaak de gebruikelijke verplaatsingswijze van deze 

werknemers aangaven. 
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COMMUNICATIE 

Om de werkgever voor en tijdens het verloop van de diagnostiek zo goed mogelijk op de 

hoogte te brengen en te kunnen informeren bij vragen, staan er verschillende hulpmiddelen ter 

beschikking: 

• Een eerste digitale uitnodiging werd verstuurd in juni 2021 aangaande de start van de 

diagnostiek. De volledige communicatiecampagne per post en per mail ging van start 

in september 2021. Samen met de uitnodigingsbrief ontvingen de werkgevers een 

toelichtende folder over de enquête. In januari 2022 werd een laatste herinneringsmail 

verstuurd. 

• Een webinar werd georganiseerd op dinsdag 29 juni 2021 in samenwerking met de 

werkgeversorganisaties VBO, VOKA, UWE en BECI. De te volgen stappen in de online 

applicatie werden doorlopen en uitgelegd. De deelnemende ondernemingen en 

instellingen konden specifieke vragen stellen.  

• De website van de FOD Mobiliteit en Vervoer bevat: 

o de link naar de online applicatie met bijhorende handleiding; 

o het PDF-bestand van de papieren vragenlijst; 

o een uitgewerkte FAQ-pagina waar de meeste vragen over het invullen van het 

enquêteformulier aan bod komen; 

o de link naar de opname van het webinar; 

o de eindrapporten van de opeenvolgende edities; 

o contactnummers en -e-mailadressen voor verdere hulp. 

• De helpdesk Eranova (SMALS) staat de FOD sinds het begin van de enquête in 2005 bij 

door het verschaffen van informatie en uitleg aan bedrijven en instellingen, zowel via 

telefoon als via email.  

• De dienst Studies en Enquêtes, verantwoordelijk voor de diagnostiek, staat in voor 

bijkomende technische vragen en verzoeken via het contactadres 

enquetewwv@mobilit.fgov.be. 

• Een vernieuwd gepersonaliseerd rapport per vestigingseenheid staat online ter 

beschikking van de werkgever na het invullen van het enquêteformulier. De werkgever 

krijgt voor elke ingevulde vestigingseenheid een link naar een uitgebreider overzicht van 

de resultaten met aanvullende grafieken, een kaart die de herkomst van de werknemers 

met hun hoofdvervoerswijze combineert én de evolutie van de resultaten van de 

vestigingseenheid over de verschillende edities van de diagnostiek heen. 

VRAGENLIJST 

Bij elke editie houdt de FOD Mobiliteit en Vervoer overleg met de verschillende partners om de 

vragenlijst te verbeteren. Het is belangrijk dat deze volledig en duidelijk genoeg is, zodat de 

antwoorden zo juist mogelijk zijn. De wijzigingen kunnen echter niet te groot zijn, zodat men de 

verzamelde gegevens kan vergelijken met de gegevens uit eerdere enquêtes.  

Op basis van o.a. het advies van 11 mei 2021 van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en 

de Nationale Arbeidsraad (Advies CRB 2021-1340, CO 1000, NAR Advies 2.217) werden de 

volgende wijzigingen aan de vragenlijst van 2021 doorgevoerd. Sommige wijzigingen zijn enkel 

doorgevoerd vanwege de gezondheidscrisis. 

Deel 1, Identificatie van de vestigingseenheid en globale indeling van de werknemers:  

o Verduidelijking van de definities van de categorieën B’ en C in het vak met 

bijkomende inlichtingen. 

mailto:enquetewwv@mobilit.fgov.be
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Deel 2, Organisatie van de arbeidstijd:  

o Verduidelijking van de definitie van het begrip “telewerkdag” en het zich al dan niet 

binnen of buiten de spitsuren verplaatsen. 

Deel 3, Verplaatsingswijze van de werknemers:  

o Aanpassing van de definitie van hoofdverplaatsingswijze in de woon-

werkverplaatsing als gevolg van de gezondheidscrisis van “het vervoermiddel 

waarmee het grootste deel van het jaar de langste afstand in de woon-

werkverplaatsing wordt gemaakt” naar “het meest gekozen vervoermiddel 

waarmee de langste afstand in de woon-werkverplaatsing wordt gemaakt”. 

o Aanpassing van het begrip ‘Geen vervoermiddel vanwege de gezondheidscrisis’. 

Deel 4, Bereikbaarheid van de vestigingseenheid en mobiliteitsproblemen:  

o Bovenaan deel 4 wordt, net als boven deel 3, melding gemaakt van de online 

werknemers-bevraging die de FOD Mobiliteit en Vervoer ter beschikking stelt binnen 

de applicatie en die een rondvraag bij het personeel kan vergemakkelijken. 

o Aanpassing van de probleemstelling “Er zijn vertragingsproblemen bij het openbaar 

vervoer” naar “Er zijn problemen met de betrouwbaarheid van het aanbod van het 

openbaar vervoer”. 

o Herformuleren van de probleemstellingen in het kader ‘Bereikbaarheid’ naar een 

neutrale probleemstelling: “De bereikbaarheid van de vestigingseenheid met de 

auto/het openbaar vervoer/de fiets/te voet”. 

o De antwoordmogelijkheden bij het aangeven van de mobiliteitsproblemen en de 

bereikbaarheid worden gescoord op een schaal van 0 tot 5 in plaats van met “Ja” 

of “Nee”. 

Deel 5, Mobiliteitsbeleid van de werkgever:  

o In de rubriek ‘Alternatieven voor bedrijfswagens’ mag de maatregel  

“Mobiliteitsvergoeding (cash for car) zoals voorzien in de wet van 30 maart 2018” 

geschrapt worden na vernietiging door het Grondwettelijk Hof. 

o Het woord “Plan” wordt in de tabellen vervangen door het woord “Gepland”. 

APPLICATIE  

De vragenlijst moet sinds 2017 verplicht worden ingevuld via een internetapplicatie, dit is het 

online formulier voor de werkgever.  

Dankzij de applicatie die door de IT-afdeling van de FOD Mobiliteit en Vervoer werd ontwikkeld, 

konden nagenoeg alle enquêtes digitaal worden ingegeven. De applicatie voorkomt niet 

alleen een tijdrovende registratie van gegevens, maar biedt nog tal van andere voordelen: 

• Elke werkgever maakt verbinding met de applicatie via de portaalsite van de sociale 

zekerheid. Zo is geen bijkomende toegangscode nodig. 

• De applicatie is rechtstreeks gekoppeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen 

(KBO). Zo kan elke werkgever de up-to-date gegevens van de KBO gebruiken, meer 

bepaald de lijst van vestigingseenheden. 

• De werkgevers kunnen de enquête door hun sociaal secretariaat laten invullen. 

• Aangezien een internetapplicatie wordt gebruikt, kunnen ontbrekende gegevens en 

bepaalde fouten tijdens het invoeren onmiddellijk worden gecorrigeerd.  

De interface van de applicatie is herwerkt en onderscheidt voortaan duidelijk twee stappen: de 

bepaling van het aantal werknemers in de vestigingseenheid (om te bepalen of er al dan niet 

een diagnostiek moet worden uitgevoerd, met de limiet van 30 werknemers), en het formulier 

zelf. Deze verduidelijking heeft ertoe geleid dat de werkgevers minder (niet-verplichte) 

formulieren invullen voor eenheden met minder dan 30 mensen. Dit heeft een impact op het 
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aantal eenheden waarvoor een diagnostiek is uitgevoerd, maar vrijwel geen impact op het 

aantal betrokken werknemers. 

Vaak is de moeilijkste taak voor werkgevers het verzamelen van de nodige informatie over hun 

werknemers. Velen onder hen baseren zich op gegevens die door hun personeelsdienst worden 

bijgehouden, bijvoorbeeld informatie over het aantal abonnementen voor openbaar vervoer, 

of het aantal fietsvergoedingen. In dat geval hoeft de werkgever enkel gebruik te maken van 

de bestaande databanken om in één keer de gegevens voor al zijn werknemers te verkrijgen.  

Wanneer de personeelsdienst niet over deze gegevens beschikt, moet de werkgever een 

interne enquête houden onder zijn werknemers. Om de werkgevers te helpen bij het organiseren 

van een bevraging binnen een vestigingseenheid, is in het online formulier van de werkgever 

een kleine applicatie geïntegreerd specifiek voor de werknemersbevraging. De verzamelde 

gegevens worden automatisch gebundeld in het formulier van de werkgever. Dat laat hen toe 

om de vragenlijst in te vullen zonder zelf de nodige berekeningen te moeten maken. De 

gegevens moeten representatief zijn en voor minstens 40% van de werknemers ingevuld worden. 

24% van de vestigingseenheden die een enquête hebben ingediend bij de FOD Mobiliteit en 

Vervoer (niet bij de Brusselse tegenhanger Brussel Leefmilieu voor het bedrijfsvervoerplan), heeft 

de werknemersbevraging gebruikt. De responsgraad onder deze vestigingen ligt op 49%. 

3. SAMENWERKING 

Alvorens een nieuwe editie van de diagnostiek te lanceren, raadpleegt de FOD Mobiliteit en 

Vervoer systematisch volgende betrokken partners. 

De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad van het Bedrijfsleven bezorgden de FOD 

Mobiliteit en Vervoer de officiële adviezen van de sociale partners wat betreft de aanpassingen 

van de vragenlijst, gebaseerd op de werkzaamheden van de gemengde subcommissie "woon-

werkverplaatsingen – federale diagnostiek" (zie deel Vragenlijst). De FOD woont op zijn beurt de 

vergaderingen van de gemengde subcommissie bij om verslag uit te brengen over de 

ontwikkelingen, aanpassingen en de resultaten op het einde van de enquête. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de werkgevers met meer dan 100 werknemers verplicht 

om een bedrijfsvervoerplan op te stellen, hetgeen dezelfde vragen bevat als de federale 

diagnostiek maar op sommige onderwerpen nog dieper ingaat. Om extra administratief werk 

voor de werkgevers die zowel aan de federale als aan de Brusselse verplichtingen onderworpen 

zijn, te voorkomen, bestaat er sinds 2011 een overeenkomst met Leefmilieu Brussel. Op 

voorwaarde dat ze vermelden dat het advies van de ondernemingsraad of overlegcomité  is 

aangevraagd, hoeven zij slechts één formulier in te vullen. 

4. INTERPRETATIE VAN DE GEGEVENS 

Hoewel het om een groot aantal verzamelde gegevens gaat (meer dan 1,6 miljoen 

werknemers), kunnen de resultaten niet allemaal naar het totaal van de Belgische werknemers 

geëxtrapoleerd worden.  

Ondernemingen met meer dan 100 werknemers zijn niet steeds representatief voor alle Belgische 

ondernemingen. Het percentage grote ondernemingen ligt hoger in de steden en de afstanden 

voor het woon-werkverkeer zijn er gemiddeld groter. 

Ook is het duidelijk dat er in het zuiden van het land meer kleine en middelgrote ondernemingen 

aanwezig zijn, wat betekent dat dit gebied minder vertegenwoordigd is in de diagnostiek. 
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Er moet ook rekening mee worden gehouden dat werknemers die de vestiging niet regelmatig 

bezoeken (minder dan twee dagen per week onder normale omstandigheden), niet in de 

enquête zijn opgenomen (bouwvakkers, werknemers van dienstenchequebedrijven, 

vertegenwoordigers, enz.). 

De gezondheidscrisis heeft uiteraard invloed gehad op de resultaten van deze editie. Ten eerste 

vanwege veranderingen in het mobiliteitsgedrag, maar ook vanwege de impact die de crisis 

heeft gehad op de organisatie van de enquête zelf. In de periode waarin de gegevens werden 

verzameld (van september 2021 tot februari 2022) deden veel werknemers nog aan permanent 

telewerk. Het is meestal hun verplaatsingswijze “in normale tijden” die de werkgevers dan in 

aanmerking namen, maar de invloed van blijvende gedragsveranderingen kan niet volledig los 

worden gezien van de invloed van de gezondheidssituatie op de organisatie van de enquête. 

Daarom is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van bepaalde evoluties. 

5. AANTAL VESTIGINGSEENHEDEN EN WERKNEMERS 

Het aantal ingevulde enquêtes bedraagt 9.731 in totaal (voor 3.598 verschillende werkgevers). 

Er zijn meer dan 1,6 miljoen werknemers bij betrokken (meer bepaald 1.623.689), goed voor 

ongeveer een derde van de actieve bevolking in België.  

De enquête is enkel verplicht voor eenheden waar ten minste 30 werknemers werken. Na de 

herwerking van de interface van de applicatie werden veel minder formulieren ingevuld voor 

eenheden met minder dan 30 werknemers1. Dit heeft een impact gehad op het totale aantal 

ontvangen formulieren, maar niet op het aantal betrokken werknemers, dat sinds de editie van 

2017 met 6% is gestegen. 

Tabel 1 bevat het aantal vestigingseenheden die aan de enquêtes deelgenomen hebben voor 

de verschillende edities, het aantal daarvan waarbij het aantal pendelende werknemers in de 

vestigingseenheid meer dan 30 bedraagt en ook het totaal aantal betrokken werknemers. 

 

 
2005 2008 2011 2014 2017 2021 

Aantal vestigingen  8.745 9.712 10.071 10.734 11.536 9.731 

Aantal vestigingen 

(≥ 30 werknemers) 
7.455 7.871 8.719 8.774 8.833 8.891 

Aantal werknemers 1.359.908 1.438.227 1.491.968 1.530.271 1.533.428 1.623.689  

TABEL 1: AANTAL VESTIGINGSEENHEDEN DIE DEELNAMEN AAN DE ENQUÊTE 

 

Een klein aantal werknemers (2,8%) werd door de werkgevers in de categorie “geen 

vervoermiddel” opgenomen. Omwille van de leesbaarheid en de vergelijkbaarheid zijn deze 

niet opgenomen in de resultaten die in dit verslag worden gepresenteerd. In het bijzonder wordt 

de verdeling van de verplaatsingswijzen berekend op basis van alle werknemers van wie de 

hoofdverplaatsingswijze bekend is. 

 
1 De enquête is nooit verplicht geweest voor vestigingseenheden met minder dan 30 werknemers. Sinds deze editie 

wordt de gebruiker van de applicatie duidelijk gewezen op het optionele aspect. 
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II. DE WOON-WERKVERPLAATSINGEN 

1. VOLGENS DE WERKPLEK 

 

TABEL 2: MODALE VERDELING VOLGENS WERKPLEK2 

 

Tabel 2 toont de modale verdeling van de woon-werkverplaatsingen 2021. Dit zijn de resultaten 

volgens de belangrijkste vervoersmodus, dit wil zeggen het meest gekozen vervoermiddel 

waarmee de langste afstand in de woon-werkverplaatsing wordt gemaakt. De eerste 

diagnostiek dateert van 2005. We kunnen de evolutie van de modale verdeling bekijken over 

de ganse periode van 16 jaar (2005-2021) en recenter (2017-2021) in tabel 3. 

Afgezien van de resultaten die in het laatste deel van dit hoofdstuk worden vermeld (volgens 

woonplaats), zijn alle cijfers berekend op basis van de werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat, 

wat de modale verdeling in Brussel betreft, het om de modi gaat die gebruikt worden door 

mensen die in Brussel werken, ongeacht hun woonplaats. 

 

 

 
2 CV WG staat (hier en in de rest van het rapport) voor het collectief vervoer georganiseerd door de werkgever. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BRUSSEL

VLAANDEREN

WALLONIË

BELGIË

BRUSSEL VLAANDEREN WALLONIË BELGIË

Wagen 36,6% 66,7% 84,7% 64,6%

Carpool 1,1% 1,8% 2,4% 1,8%

Motorfiets 1,2% 0,9% 0,7% 0,9%

Trein 30,2% 4,3% 3,5% 9,4%

Metro, tram, bus 19,4% 3,1% 3,2% 6,4%

CV WG 0,2% 0,7% 0,2% 0,5%

Fiets 7,2% 20,8% 2,4% 14,1%

Te voet 4,1% 1,7% 2,8% 2,4%
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  BELGIË BRUSSEL 

Vervoerswijze 2005 2017 2021 '05 -'21 '17-'21 2005 2017 2021 '05-'21 '17-'21 

 Wagen (alleen) 66,8% 65,0% 64,6% -3,3% -0,6% 45,1% 36,2% 36,6% -18,9% +1,2% 

 Carpool 4,7% 2,5% 1,8% -61,1% -27,1% 2,5% 1,4% 1,1% -54,6% -17,8% 

 Motorfiets 1,7% 1,2% 0,9% -46,5% -18,9% 0,8% 1,3% 1,2% +53,4% -10,0% 

 Trein 9,5% 10,6% 9,4% -1,2% -11,5% 32,2% 34,0% 30,2% -6,2% -11,0% 

 Metro, tram, bus 5,9% 6,8% 6,4% +7,8% -6,1% 15,0% 19,1% 19,4% +29,8% +1,8% 

 CV WG 1,2% 0,6% 0,5% -60,1% -15,5% 0,7% 0,2% 0,2% -72,7% -11,2% 

 Fiets 7,8% 11,1% 14,1% +80,3% +26,3% 1,2% 4,4% 7,2% +493,8% +65,5% 

 Te voet 2,4% 2,3% 2,4% -0,5% +3,1% 2,6% 3,5% 4,1% +59,2% +14,5% 
 

  VLAANDEREN WALLONIË 

Vervoerswijze 2005 2017 2021 '05-'21 '17-'21 2005 2017 2021 '05-'21 '17-'21 

 Wagen (alleen) 68,7% 67,6% 66,7% -2,9% -1,3% 80,4% 83,3% 84,7% +5,4% +1,7% 

 Carpool 5,2% 2,6% 1,8% -64,4% -30,1% 5,2% 3,1% 2,4% -54,0% -23,0% 

 Motorfiets 2,2% 1,2% 0,9% -57,4% -24,0% 1,5% 0,9% 0,7% -49,4% -13,0% 

 Trein 4,1% 5,2% 4,3% +6,3% -17,2% 4,4% 4,0% 3,5% -19,9% -11,9% 

 Metro, tram, bus 3,9% 3,7% 3,1% -21,1% -17,9% 3,6% 4,1% 3,2% -10,7% -20,5% 

 CV WG 1,6% 0,8% 0,7% -57,6% -14,8% 0,5% 0,2% 0,2% -62,2% -25,1% 

 Fiets 12,3% 17,0% 20,8% +68,6% +21,9% 1,3% 1,6% 2,4% +88,1% +49,7% 

 Te voet 2,1% 1,7% 1,7% -19,3% -3,1% 3,2% 2,8% 2,8% -12,3% -0,7% 

TABEL 3: EVOLUTIE VAN DE MODALE VERDELING IN BELGIË EN VOLGENS DE GEWESTEN 

 

Onderstaande grafieken geven de evolutie weer van de modale verdeling over de 

verschillende edities van de federale diagnostiek heen. De vervoerswijzen worden gegroepeerd 

in drie categorieën: gemotoriseerde privévoertuigen (wagen alleen, carpool en motorfiets), 

gemeenschappelijk vervoer (openbaar vervoer en collectief vervoer georganiseerd door de 

werkgever) en actieve modi (fiets en te voet). 

Over een periode van 16 jaar zien we dat de groei van de actieve modi alsmaar toeneemt, het 

openbaar vervoer schommelt rond hetzelfde aandeel en het gemotoriseerde privévervoer 

neemt editie na editie af. 
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FIGUUR 2: EVOLUTIE VAN DE MODALE VERDELING IN BELGIË EN VOLGENS DE GEWESTEN (GEGROEPEERD) 

 

ACTIEVE MODI 

 
FIGUUR 3: EVOLUTIE MODALE VERDELING ACTIEVE MODI 

 

De fiets is het vervoermiddel dat over alle gewesten heen de sterkste stijging kent doorheen de 

jaren. Zoals te zien is op de grafiek in figuur 3, zet de stijging zich in de laatste periode sinds 2017, 

alleen nog maar krachtiger door. Waar de stijging van het modale aandeel van de fiets in 2017 

in België meer dan 40% bedroeg, zitten we na 4 jaar aan een stijging met 80% ten opzichte van 

het percentage van 2005. 

Brussel is het gewest met de grootste evolutie wat betreft het fietsgebruik. Het aantal fietsers 

tijdens het woon-werkverkeer is bijna vijf maal zo groot als in 2005. Alleen al tijdens de laatste 

periode 2017-2021 zijn er twee derde fietsers bijgekomen ten opzichte van de vorige editie van 

de diagnostiek. De actieve modi zetten zich samen door in het Brusselse Gewest. Het is het enige 

gewest in België waar het te voet naar het werk gaan succesvol is over de jaren heen. 

In Vlaanderen gaat 1 op de 5 werknemers met de fiets naar het werk. Waar alle andere 

vervoerswijzen erop achteruit gaan, wint de fiets aan belang dankzij o.a. de opmars van de 

elektrische fietsen en de speedpedelecs. Het te voet naar het werk gaan houdt gelijke tred met 

de vorige periode. Het is voornamelijk de fiets die de tweede plaats als modaal aandeel na de 

wagen bevestigt. 
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Ondanks de stijging tijdens de laatste periode in Wallonië, is het gebruik van de fiets ongeveer 

10 keer lager dan in Vlaanderen en 3 keer lager dan in Brussel. Het aandeel van het wandelen 

tijdens het woon-werkverkeer overtreft er als enige gewest het gebruik van de fiets. 

Belangrijke opmerking hierbij is dat de “vervoerswijze” gaat over het meest gekozen 

vervoermiddel doorheen het jaar waarmee de grootste afstand wordt afgelegd. Het 

occasionele gebruik van de fiets als alternatief hoofdvervoermiddel, bijvoorbeeld tijdens de 

zomermaanden, wordt niet meegerekend. Het is net dit occasionele gebruik van de fiets dat 

een forse stijging kende tijdens de lockdownperiode, onder andere in Wallonië. Voorlopig zien 

we het nog niet vertaald in de cijfers van het woon-werkverkeer. 

Het toenemende succes van de fiets kent verschillende oorzaken. Op vlak van beleid is BE 

CYCLIST het eerste federale actieplan ter promotie van de fiets. Er zijn fiscale voordelen voor 

zowel werkgever als werknemer, zoals het ter beschikking stellen van bedrijfsfietsen, het opzetten 

van fietsleasingprojecten of de fietsvergoeding (vrijgesteld van inkomstenbelasting tot 

maximaal 25 cent per kilometer). Wallonië en Brussel hebben verschillende aankooppremies 

voor de fiets ingevoerd. Daarnaast is werk gemaakt van een betere fietsinfrastructuur met de 

aanleg van fietspaden en fietssnelwegen.  

De COVID-19-gezondheidscrisis heeft eveneens een impact gehad en meer mensen aan het 

fietsen gezet. Uit veiligheidsmaatregelen wonnen de individuele modi het van de collectieve. 

Dat blijkt ook uit de aankoopcijfers. De populariteit van elektrische fietsen neemt toe waardoor 

langere afstanden kunnen worden afgelegd. Door de kleinere fysieke inspanning dan met een 

niet-elektrische fiets worden meer mensen aangesproken om de overstap te maken naar de 

fiets. De hogere mate van telewerk leidt ertoe dat werknemers bereid zijn om een langere 

verplaatsingstijd af te leggen met de fiets wanneer ze zich wel verplaatsen.  

Tot slot groeit de bewustwording rond klimaatverandering waardoor er meer ingezet wordt op 

ecologische verplaatsingen. 
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FIGUUR 4 

 
FIGUUR 5 
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FIGUUR 6 

 
FIGUUR 7 
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OPENBAAR VERVOER EN DOOR DE WERKGEVER GEORGANISEERD 

COLLECTIEF VERVOER 

  

 

FIGUUR 8: EVOLUTIE MODALE VERDELING GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER  

 

In Brussel speelt het openbaar vervoer (trein en metro/tram/bus) een grotere rol dan het 

gemotoriseerde privévoervoer, namelijk 49,6% t.o.v. 38,9%. De goede bereikbaarheid van de 

hoofdstad door middel van het spoornet zorgt voor een aantrekking van pendelaars op langere 

afstand, terwijl het meer fijnmazige metro-, tram- en busnet voor vervoer binnen de grootstad 

zorgt. Grote werkgevers kiezen dan ook voor strategische, centraal gelegen plaatsen voor hun 

burelen in de wijken rond de stations. Terwijl het aandeel van het openbaar vervoer in 2005 nog 

gelijk was aan dat van de wagen, wordt er nu duidelijk meer gebruik van gemaakt (figuur 2). 

De invloed van de gezondheidscrisis op het woon-werkverkeer zorgde de voorbije jaren echter 

voor een lichte daling in die evolutie. Vooral het treinverkeer richting hoofdstad krijgt een deuk, 

het gebruik van metro, tram en bus blijft stabiel. 

Vlaanderen en Wallonië kennen een gelijkaardig gebruik van het openbaar vervoer, de lijnen 

zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden op de grafieken in figuur 8. Zoals de sterke positie van 

de fiets in Vlaanderen zich verhoudt ten opzichte van de andere gewesten in België, zo 

verhoudt het openbaar vervoer in Brussel zich ten opzichte dat van Vlaanderen en Wallonië. 

Het aandeel van het openbaar vervoer krijgt lichte klappen, onder meer als gevolg van de 

veiligheidsvoorschriften die in voege waren tijdens de covid-19-gezondheidscrisis. Afstand 

houden, een mondmasker dragen en binnenruimtes verluchten werden de standaard en deze 
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maatregelen konden het minst goed gerespecteerd worden binnen de voertuigen van het 

openbaar vervoer. Naast het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, heeft de forse 

toename van het aantal dagen telewerk sinds de lockdownperiodes voornamelijk een weerslag 

gehad op het gebruik van het openbaar vervoer. De bedienden en ambtenaren die het meest 

in aanmerking komen om te telewerken, blijken tevens de grootste gebruikers van het openbaar 

vervoer en meer bepaald van de trein te zijn.  

De organisatie van collectief vervoer door de werkgevers gebeurt vooral in Vlaanderen, maar 

is marginaal (0,5 %) en blijft in alle gewesten dalen.  

 

 

FIGUUR 9 
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FIGUUR 12 

 

AUTO’S EN MOTORFIETSEN 
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FIGUUR 13: EVOLUTIE MODALE VERDELING GEMOTORISEERDE PRIVÉVOERTUIGEN 

 

Het wagengebruik komt het sterkst naar voren daar waar de andere vervoersmodi minder 

vertegenwoordigd zijn en overmatig fileleed afwezig is. In Wallonië is meer dan 4 op de 5 

werknemers een autosolist. Samen met de werknemers die carpoolen, komt het wagengebruik 

neer op 87,1%.  

In Vlaanderen wordt het aandeel van de wagen enigszins gecounterd door het gebruik van de 

fiets. Waar het openbaar vervoer zich ongeveer gelijkwaardig verhoudt in Vlaanderen en 

Wallonië, gaat er 18% meer af van het gebruik van de wagen door het fietsgedrag van de 

werknemers die in Vlaanderen tewerkgesteld zijn.  

De sterkste daling van het wagengebruik over de jaren heen doet zich voor in Brussel, zij het dat 

er een status quo is sinds 2017. Dankzij de stevige positie van het openbaar vervoer in Brussel en 

de opkomst van de fiets, ligt het aandeel van de wagen bijna 50% lager dan in Wallonië. 

De trends in het carpoolgedrag en in het gebruik van de motorfiets zetten zich door zoals in 

voorgaande edities merkbaar was. Als gevolg van de veiligheidsmaatregelen die genomen 

werden tijdens de gezondheidscrisis, werd carpoolen eveneens afgeraden. Waar de motorfiets 

tot 2017 wel een stijging kende in het Brusselse Gewest, is ook daar de kentering ingezet met een 

daling in alle gewesten tot gevolg. De daling in het gebruik van de motorfiets tijdens het woon-

werkverkeer tekent zich echter niet af in het aantal inschrijvingen bij de DIV (Dienst voor de 

Inschrijving van Voertuigen). Daar blijft het aantal motorrijwielen gestaag toenemen jaar na jaar, 

sterker dan de toename van het ganse voertuigenpark in België. 

Net als bij de fiets moeten we hier opmerken dat een groot deel van het samen met de wagen 

naar het werk pendelen slechts eenmaal per week of occasioneel plaatsvindt (BeMob-enquête 

woon-werkverplaatsingen in 2019 en 2020), waardoor dat deel niet opgenomen is in de 

resultaten.   

Men stelt de laatste maanden vast dat er ondanks een lichte daling in het aantal 

wagengebruikers toch soms meer fileleed bijkomt ten opzichte van de periode voor de 

gezondheidscrisis. Factoren die een rol kunnen spelen bij de aangroei van de files: toenemend 

vrachtvervoer als gevolg van een bloeiende e-commerce, toename van het aantal 

werknemers in België, daar bovenop een nog sterkere stijging van het aantal bedrijfswagens, 

toename van het aantal verplaatsingen buiten het woon-werkverkeer, gewenning ten opzichte 

van aan het aantal en de duur van de files, enz. De analyse van het telewerk op het aantal 

verplaatsingen wordt meer in detail bekeken in hoofdstuk 4, onder telewerk. 
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FIGUUR 14 

 
FIGUUR 15 
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2. VOLGENS URBANISATIEGRAAD

MODALE VERDELING 

Zoals reeds blijkt uit de vergelijking tussen de resultaten voor het Brusselse gewest en die voor de 

twee andere gewesten, zijn de resultaten heel anders wanneer men zich in een (grote) stad 

bevindt. 

Figuur 16 toont de modale percentages door de vestigingseenheden op te delen in twee 

categorieën: de vestigingseenheden die zich in dichtbevolkte zones in België bevinden (hier 

“stedelijk” genoemd) en degene die zich in de gemiddeld en laag bevolkte gebieden bevinden 

in België (hier “niet-stedelijk” genoemd). Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de 

“urbanisatiegraad”, zoals gedefinieerd door Eurostat3.  De volgende steden vallen onder de 

eerste categorie: Antwerpen, Brussel, Brugge, Charleroi, Kortrijk, Gent, Luik, Leuven, Mechelen, 

Bergen, Namen en Oostende. 

 

 

FIGUUR 16: MODALE VERDELING VOLGENS URBANISATIEGRAAD IN BELGIË4 

 

Er zijn duidelijke verschillen waar te nemen in de modale verdeling naargelang de 

urbanisatiegraad in België. Aangezien steden knooppunten of hubs vormen van openbaar 

vervoer, zijn deze veel toegankelijker.  

Congestie op de wegen en een beperkt aantal parkeerplaatsen binnen de stad remmen 

eveneens het gebruik van de wagen af. De wagen wordt ook steeds vaker geweerd uit het 

beeld van de stad zelf (lage emissiezones, voetgangersgebieden, wijkcirculatieplannen, …).  

Voor het eerst sinds 2005 neemt de fiets een groter aandeel in binnen de dichtbevolkte zones in 

België dan erbuiten. Daar waar te voet naar het werk gaan altijd al sterker was in de stedelijke 

gebieden, neemt nu ook de fiets een grotere plaats in.  

 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation 
4 MTB staat (hier en in de rest van het rapport) voor metro, tram, bus 
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   FIGUUR 17: MODALE VERDELING VOLGENS URBANISATIEGRAAD IN DE GEWESTEN 
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EVOLUTIE VAN DE MODALE VERDELING SINDS 2005 

Zoals we hierboven zagen, is het aandeel van de fiets binnen de stedelijke context voor het eerst 

groter dan erbuiten. Tabellen 4 en 5 geven de modale verdeling volgens de urbanisatiegraad 

weer sinds 2005. De evolutie van de fiets in de steden wordt uitgelicht in figuur 18.  

Binnen de stedelijke dichtbevolkte gebieden stijgt het aandeel werknemers dat de overstap 

maakt naar de fiets sterker dan in de minder bevolkte buitengebieden. In de Vlaamse steden is 

er een steile groeicurve ingezet sinds het begin van de diagnostiek in 2005. In Brussel is de enorme 

opmars van de fiets sinds een tiental jaar voelbaar. De Waalse steden zetten dezelfde trend in 

sinds de vorige editie in 2017.  

 

 BELGIË VLAANDEREN WALLONIË BRUSSEL 

  2005 2021 ’05-‘21 2005 2021 ’05-‘21 2005 2021 ’05-‘21 2005 2021 ’05-‘21 

 Wagen 57,8% 52,5% -9,1% 60,6% 56,2% -7,3% 78,1% 81,4% +4,2% 45,1% 36,6% -18,9% 

 Carpool 3,9% 1,3% -66,7% 5,0% 1,4% -71,1% 4,5% 1,4% -70,2% 2,5% 1,1% -54,7% 

 Moto 1,4% 1,0% -27,7% 2,1% 1,0% -54,2% 1,0% 0,6% -41,1% 0,8% 1,2% +53,1% 

 Trein 17,0% 16,6% -2,5% 7,1% 8,1% +14,2% 6,6% 5,4% -18,5% 32,2% 30,2% -6,2% 

 MTB 10,2% 11,0% +7,8% 7,5% 5,1% -32,2% 6,0% 5,6% -6,7% 15,0% 19,4% +29,8% 

 CV WG 1,2% 0,4% -64,5% 2,3% 0,8% -65,6% 0,1% 0,2% +21,0% 0,7% 0,2% -72,6% 

 Fiets 5,9% 14,3% +142,1% 12,8% 25,5% +99,0% 0,9% 2,9% +217,1% 1,2% 7,2% +494,3% 

 Te voet 2,6% 2,9% +12,3% 2,6% 1,9% -26,1% 2,6% 2,6% -0,8% 2,6% 4,1% +59,0% 

TABEL 4: EVOLUTIE VAN DE MODALE VERDELING VOOR DE VESTIGINGSEENHEDEN IN DICHTBEVOLKTE ZONES  

 

 BELGIË VLAANDEREN WALLONIË 

  2005 2021 ’05-‘21 2005 2021 ’05-‘21 2005 2021 ’05-‘21 

 Wagen 74,9% 76,4% +2,0% 72,6% 72,7% +0,1% 82,1% 86,8% +5,8% 

 Carpool 5,4% 2,3% -56,7% 5,3% 2,1% -60,7% 5,6% 3,0% -46,2% 

 Moto 2,1% 0,9% -58,0% 2,2% 0,9% -59,1% 1,8% 0,8% -53,5% 

 Trein 2,7% 2,2% -15,6% 2,6% 2,2% -15,3% 2,8% 2,3% -16,6% 

 MTB 2,1% 1,9% -9,7% 2,1% 1,9% -9,6% 1,9% 1,7% -9,1% 

 CV WG 1,2% 0,5% -55,5% 1,3% 0,6% -51,3% 0,7% 0,2% -74,5% 

 Fiets 9,5% 13,9% +45,9% 12,1% 18,1% +49,8% 1,6% 2,2% +37,6% 

 Te voet 2,2% 1,9% -15,5% 1,8% 1,5% -15,7% 3,6% 3,0% -18,7% 

TABEL 5 : EVOLUTIE MODALE VERDELING VOOR VESTIGINGSEENHEDEN IN GEMIDDELD EN MINDER BEVOLKTE ZONES  
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FIGUUR  18: EVOLUTIE MODAAL AANDEEL FIETS IN STEDEN 

3. VOLGENS DE TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR 

VERVOER

Om de resultaten in detail te analyseren, hebben we het Belgisch grondgebied opgedeeld in 

verschillende zones die weergeven in welke mate het openbaar vervoer toegankelijk is (zie 

figuur 19). Aan elke vestigingseenheid wordt een score toegekend, rekening houdend met het 

aantal openbaar vervoerslijnen (trein, metro, tram, bus) dat voorbijkomt in de buurt, de afstand 

tussen de vestigingseenheid en de dichtstbijzijnde lijn, en het belang daarvan. Onderstaande 

kaarten in figuur 20 tonen de verdeling van de vestigingseenheden volgens hun graad van 

toegankelijkheid.    

Deze indicator is in 2022 herberekend. De methodologie ervan is verbeterd om rekening te 

houden met de nabijheid van de vervoerslijnen, en niet langer alleen met de nabijheid van de 

haltes. Bovendien wordt voortaan het vervoersaanbod dat in mei 2022 beschikbaar was in 

aanmerking genomen. De resultaten zijn niet vergelijkbaar met die van de vorige edities. 

  
FIGUUR 19: TOEGANKELIJKHEID TOT HET OPENBAAR VERVOER IN BELGIË 
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Alle vestigingseenheden    Toegankelijkheidsniveau 1 (zeer laag) 

  
Toegankelijkheidsniveau 2    Toegankelijkheidsniveau 3 

  
Toegankelijkheidsniveau 4    Toegankelijkheidsniveau 5 (zeer hoog) 

FIGUUR 20: LIGGING VAN DE VESTIGINGSEENHEDEN VOLGENS DE TOEGANKELIJKHEID TOT HET OPENBAAR VERVOER 

(GROOTTE VAN DE CIRKELS VOLGENS AANTAL WERKNEMERS PER VESTIGINGSEENHEID) 
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FIGUUR 21: MODALE VERDELING VOLGENS DE TOEGANKELIJKHEID TOT HET OPENBAAR VERVOER 

 
 

Gemotoriseerd 

privévervoer 

Openbaar  

vervoer 

Actieve  

modi 

Vestigings-

eenheden (%) 

Werknemers 

(%) 

Beperkte toegankelijkheid 83% 2% 14% 27% 25% 
 

78% 5% 17% 33% 24% 
 

72% 10% 18% 22% 23% 
 

54% 26% 20% 12% 15% 

Grote toegankelijkheid 26% 61% 13% 5% 13% 

Totaal 67% 16% 16% 100% 100% 

TABEL 6: MODALE VERDELING VOLGENS DE TOEGANKELIJKHEID TOT HET OPENBAAR VERVOER 

 

Op deze manier kunnen we gemakkelijk de grote impact van de toegankelijkheid van het 

openbaar vervoer op de modale percentages vaststellen. 

Bij de 27,5% minst goed gelegen vestigingseenheden (2673) bedraagt het percentage 

werknemers dat het openbaar vervoer gebruikt minder dan 2%, terwijl het percentage 

werknemers met de wagen (carpooling inbegrepen) of motorfiets 83% bedraagt. Bij de 5,4% 

best gelegen vestigingseenheden (522), in het centrum van Brussel of Antwerpen, wordt het 

openbaar vervoer daarentegen door 61% van de werknemers gebruikt, en de auto door iets 

meer dan 26% van hen. Deze vaststellingen blijven frappant, ook wanneer we geen rekening 

houden met de ondernemingen in het Brussels gewest.  
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4. VOLGENS DE AFSTANDEN VAN HET WOON-WERKVERKEER 

Een andere factor die een grote invloed heeft op de modale keuze, is de afstand tussen de 

werkplek en de woonplaats. Sinds 2011 vraagt de FOD Mobiliteit en Vervoer aan werkgevers om 

de keuze van het vervoermiddel op te geven, gelinkt aan de postcode van de woonplaats van 

hun werknemers. Elke werkgever moet dit doen voor minstens 40% van het aantal werknemers 

van elke vestigingseenheid.  

De herkomst/bestemmingsgegevens vormen de basis voor het berekenen van de woon-

werkafstanden. Het gaat om een benadering van de woon-werkafstand via de weg. (In vorige 

edities ging het over de afstand in vogelvlucht, waardoor de resultaten niet rechtstreeks 

vergelijkbaar zijn met elkaar.) Voor de vestigingseenheid wordt rekening gehouden met de 

precieze ligging van de vestiging, voor de woonplaats wordt het zwaartepunt van de 

postcodezone gebruikt.  

Op basis van de berekende woon-werkafstanden, kunnen we de vestigingseenheden in 

verschillende categorieën opdelen, volgens de nabijheid van de werknemers tot hun werkplek. 

De bedoeling is om het potentieel van de actieve modi (voetgangers- en fietsverkeer) te 

evalueren. Het potentieel van de vestigingseenheid houdt rekening met het geheel van de 

afstanden die de werknemers afleggen vanaf hun woonplaats, én met het aantal werknemers 

dat op “fietsbare” afstand (op minder dan 15 kilometer van de vestigingseenheid) woont.  

Figuur 22 toont de impact van deze factor op de modale verdeling. Zoals verwacht stijgt het 

voetgangers- en fietsverkeer sterk naarmate er veel werknemers in de buurt van de 

vestigingseenheid wonen. 

 

 

FIGUUR 22: MODALE VERDELING VOLGENS DE WOON-WERKAFSTANDEN (*MTB STAAT VOOR METRO, TRAM, BUS) 

 

Tabellen 7 en 8 tonen bij benadering de afstanden van het woon-werkverkeer via de weg en 

het aandeel werknemers per vervoersstroom voor de drie gewesten van het land. Voor de 

werknemers afkomstig uit het buitenland zijn geen gemiddelde afstanden voorzien. De cijfers 

worden gecombineerd in figuur 23.  
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Brussel heeft een grote aantrekkingskracht wat de werkgelegenheid betreft. Twee derde van 

de werknemers uit de diagnostiek is afkomstig uit Vlaanderen. Vanuit Wallonië legt men iets 

meer kilometers af richting de andere gewesten om te gaan werken. Wanneer men woont en 

werkt binnen Vlaanderen of Wallonië zelf, verschilt de afstand tot de werkplek echter niet veel.  

Voor de Brusselaars zijn de woon-werkafstanden het kortst. 

 

  
Werkplek 

  Brussel Vlaanderen Wallonië België 

Woonplaats 

Brussel 6,1 20,8 44,5 10,8 

Vlaanderen 37,7 17,6 47,2 20,1 

Wallonië 56,3 54,2 19,2 26,6 

België 31,1 18,4 20,4 21,0 

   TABEL 7: GEMIDDELDE WOON-WERKAFSTANDEN VOLGENS WOON-WERKPLAATS 

 

  
Werkplek 

  Brussel Vlaanderen Wallonië België 

Woonplaats 

Brussel 5,9% 1,3% 0,5% 7,7% 

Vlaanderen 8,0% 58,0% 0,5% 66,5% 

Wallonië 3,8% 1,2% 19,3% 24,3% 

Buitenland 0,0% 0,9% 0,7% 1,6% 

België 17,7% 61,3% 21,0% 100,0% 

TABEL 8: HERKOMST-BESTEMMINGSMATRIX WERKNEMERS DEELNEMENDE VESTIGINGSEENHEDEN 

 

 
FIGUUR 23: PENDELSTROMEN VOLGENS WOON-WERKPLAATS EN GEMIDDELDE AFSTANDEN PER GEWEST (LENGTE VAN 

DE PIJLEN KOMT OVEREEN MET DE GEMIDDELDE AFSTAND, BREEDTE MET DE ZWAARTE VAN DE PENDELSTROOM) 
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Aan de hand van de door de werkgevers verstrekte woonplaatsgegevens op niveau van 

postcode kunnen we ook - voor alle werknemers - de modale verdeling weergeven in functie 

van de woon-werkafstand. 

 

 

FIGUUR 24: MODALE VERDELING VOLGENS WOON-WERKAFSTANDEN 

 

Het is geen verrassing dat de actieve modi sterk vertegenwoordigd zijn bij verplaatsingen onder 

15 kilometer. Ten opzichte van 2017 neemt het aandeel van de fiets tussen 5 en 15 kilometer toe 

met 4,0 procentpunt maar ook tussen 15 en 30 kilometer zien we een stijging met 2,3 

procentpunt. De fiets wint terrein dankzij onder meer de elektrische trapondersteuning. Op 

kortere afstanden worden hierdoor mensen uit de wagen gehaald.  

De auto wordt ongeacht de afstand vaak gebruikt,  maar vooral tussen 15 en 30 kilometer. Deze 

trajecten zijn te lang om gemakkelijk met de fiets te worden afgelegd en te kort om de trein op 

een serieuze manier met de auto te kunnen concurreren. Ten opzichte van 2017 wint de wagen 

aan aandeel op woon-werkafstanden tussen 15 en 50 kilometer, en dit ten koste van de trein 

(een stijging van de wagen met 4% modaal aandeel waar het aandeel van de trein 

achteruitgaat met 4,3%).  
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Grotere verplaatsingen gebeuren voor een aanzienlijk deel met de trein (in het bijzonder naar 

Brussel). Bij de afstanden van meer dan 50 kilometer verstevigt de trein haar positie.  

5. VOLGENS DE BEDRIJFSSECTOR 

De ondernemingen die deelnemen aan de diagnostiek over het woon-werkverkeer zijn zeer 

uiteenlopend. In dit deel worden de resultaten weergegeven volgens de bedrijfssector. Om een  

onderscheid te maken, baseren we ons op de NACE-code. Een bijkomende herindeling was 

nodig om de analyse toe te laten5.  

 

 

FIGUUR 25: MODALE VERDELING VOLGENS BEDRIJFSSECTOR 

 

De bedrijfssectoren in figuur 25 vertonen zeer verschillende profielen, door hun geografische 

ligging en de herkomst van hun werknemers, de organisatie van het werk of het 

mobiliteitsbeleid. Voor ondernemingen die hun belangrijkste vestigingen in de grote steden 

hebben, is het openbaar vervoer vanzelfsprekend toegankelijker. Dit zien we onder andere bij 

de Europese instellingen in Brussel of bij de banken en verzekeringsmaatschappijen. Sites van 

 
5 Met name om sectoren samen te brengen die ondervertegenwoordigd zijn onder grote werkgevers, en om 

werkgevers samen te brengen die "gelijkaardig" zijn in termen van werknemersmobiliteit. 
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industriële bedrijven of bouwbedrijven zijn daarentegen doorgaans minder goed gelegen, 

waardoor het gebruikspotentieel van het openbaar vervoer een pak lager ligt.  

Figuur 26 geeft de bedrijfssectoren weer volgens niveau van toegankelijkheid tot het openbaar 

vervoer en volgens gemiddelde afstand van het woon-werkverkeer over de weg (cijfers in tabel 

9). Wat de afstanden van het woon-werkverkeer betreft, zien we uiteenlopende resultaten. 

Maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg trekken meer werknemers aan 

die dichtbij wonen. De Europese instellingen zijn een uitzondering, hier betreft het voornamelijk 

werknemers die binnen geringe afstand wonen terwijl ze ook een zeer goede bereikbaarheid 

heeft met het openbaar vervoer. Aan het andere uiteinde van de grafiek zien we financiële 

instellingen, IT- en communicatiebedrijven die een beroep doen op werknemers afkomstig van 

verder afgelegen plekken. Voor hun werknemers is het gebruik van actieve modi als gevolg 

vaak moeilijker. 

 

 

FIGUUR 26: BEDRIJFSSECTOREN VOLGENS DE TOEGANKELIJKHEID TOT HET OPENBAAR VERVOER EN DE GEMIDDELDE 

AFSTAND VAN HET WOON-WERKVERKEER  

 

Rekening houdend met bovenstaande factoren, is het interessant om de modale verdeling per 

bedrijfssector te vergelijken. De analyse werd gemaakt in tabel 9. Voor elke sector en voor elke 

modus wordt de werkelijke modale verdeling vergeleken met de theoretische modale 

verdeling, berekend op basis van drie factoren: het gewest van de vestigingseenheid, de mate 

waarin het openbaar vervoer toegankelijk is, en het gebruikspotentieel van de actieve modi 

(op basis van de woon-werkafstanden). De tabel 9 geeft voor elke categorie van vervoerswijze 

het verschil in percentage weer tussen de waargenomen modale verdeling en de theoretische 

modale verdeling. 

Zo is het aandeel van de fiets bij het openbaar bestuur bijvoorbeeld 44% hoger dan verwacht. 
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Fiets Openbaar  

vervoer 

Wagen/  

motorfiets 

Gem. score  

toeganke- 

lijkheid OV  

(1 – 10) 

Gem.  

afstand  

via de weg 

(km) 

Admin. en ondersteunende diensten -31% 16% 0% 6,3 29 

Banken en verzekeringen -33% 1% 7% 8,2 34 

Bouw -69% -72% -2% 3,1 28 

Europese instellingen 44% -1% -16% 8,8 13 

Gas, water, elektriciteit 18% -27% 13% 6,0 27 

Gespecialiseerde activiteiten -30% -16% 14% 5,5 26 

Gezondheidszorg -3% -18% 9% 4,7 16 

Handel -29% -24% 10% 4,5 21 

Hoger onderwijs 79% 51% -30% 6,2 23 

HORECA -58% 54% -5% 5,4 19 

Industrie -10% -59% 4% 2,7 20 

Informatie en communicatie -42% -32% 27% 6,6 35 

Maatschappelijke dienstverlening -5% 81% -8% 3,5 13 

Onderwijs (uitz. hoger onderwijs) 27% -8% -6% 4,6 15 

Openbaar bestuur 44% 21% -16% 5,8 23 

Transport en vervoer -24% -13% 8% 4,8 21 

TABEL 9: INVLOED VAN DE BEDRIJFSSECTOR OP DE MODALE VERDELING, DE TOEGANKELIJKHEID TOT HET OPENBAAR 

VERVOER EN DE GEMIDDELDE AFSTAND VAN HET WOON-WERKVERKEER 

6. VOLGENS HET GENDER

Net zoals in de twee vorige edities van de diagnostiek, bleef de vraag om de vervoerswijzen op 

te splitsen per gender facultatief in de vragenlijst opgenomen. In het kader van de voorbereiding 

van de editie in 2021, heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer het Instituut voor de Gelijkheid van 

Vrouwen en Mannen (IGVM) om advies gevraagd over dit onderwerp. Het IGVM heeft een 

advies uitgebracht ten gunste van de uitsplitsing naar gender, dat aan de sociale partners van 

de CRB-NAR is doorgegeven. Dit advies is echter niet bindend (Advies 2018/A014).  

Om de administratieve last voor de werkgever in Brussel te verlichten, worden de gegevens in 

verband met de bedrijfsvervoerplannen ook gebruikt in de federale diagnostiek over de woon-

werkverplaatsingen. Sinds 2017 is de facultatieve vraag om de vervoerswijze op te splitsen per 

gender eveneens opgenomen in de vragenlijst van het bedrijfsvervoerplan in Brussel. 

De verzamelde cijfers betreffen in totaal 480.179 werknemers, dit wil zeggen 29% van het totale 

aantal werknemers waarop de diagnose betrekking heeft.   

Tabel 10 bevat de resultaten van de modale verdeling voor mannen en vrouwen. Het verschil 

tussen beide is uitgedrukt in procentpunten (%-punt). Aangezien de vraag facultatief is, moeten 

we de resultaten met de nodige voorzichtigheid bekijken, zeker als het om relatief kleine 

verschillen gaat. 
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 BELGIË VLAANDEREN WALLONIË BRUSSEL 

  Man Vrouw %-punt Man Vrouw %-punt Man Vrouw %-punt Man Vrouw %-punt 

 Wagen 65,0% 65,9% +0,9% 63,9% 66,2% +2,2% 86,9% 89,2% +2,3% 36,0% 29,0% -7,0% 

 Carpool 1,9% 0,7% -1,1% 2,1% 0,8% -1,3% 2,2% 0,8% -1,3% 0,6% 0,4% -0,2% 

 Moto 1,5% 0,3% -1,1% 1,6% 0,4% -1,2% 1,3% 0,3% -1,0% 1,4% 0,2% -1,3% 

 Trein 8,7% 9,2% +0,5% 4,7% 4,5% -0,3% 2,5% 2,5% 0,0% 35,6% 39,9% +4,3% 

 MTB 4,4% 6,3% +1,9% 2,6% 3,7% +1,1% 1,6% 2,9% +1,3% 16,5% 22,4% +5,9% 

 CV WG 0,6% 0,1% -0,5% 0,9% 0,1% -0,8% 0,2% 0,0% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Fiets 16,3% 15,2% -1,0% 22,8% 22,4% -0,4% 3,1% 1,4% -1,7% 7,8% 5,3% -2,5% 

 Te voet 1,7% 2,3% +0,5% 1,5% 2,0% +0,5% 2,2% 2,7% +0,6% 2,2% 2,9% +0,7% 

TABEL10: MODALE VERDELING VOLGENS GENDER 

 

Het blijft de regel dat vrouwen iets meer gebruik maken van de wagen en van het openbaar 

vervoer en vaker te voet naar het werk gaan dan mannen. Anderzijds zien we doorgaans meer 

mannen aan het stuur van de carpoolwagen, de motorfiets, op de fiets of in het collectief 

vervoer georganiseerd door de werkgever. 

We kunnen stellen dat zowel mannen als vrouwen evolueren naar meer duurzame 

vervoermiddelen. Ook hier merken we de impact van de COVID-19-gezondheidscrisis in de 

cijfers met een neiging tot meer gebruik van individuele modi. Terwijl vrouwen iets langer 

vasthouden aan de wagen als vervoersmiddel om veilig alleen te reizen, maken meer mannen 

de overstap naar de fiets. Die keuze kan bewerkstelligd zijn door de opmars van de elektrische 

fiets, waardoor de fiets een steeds volwaardiger alternatief wordt als vervoermiddel voor 

langere afstanden.  

In de BeMob-enquête woon-werkverkeer van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 2019 en 2020 

wordt naast het hoofdtraject van de woon-werkverplaatsing, ook het voor- en natraject 

bekeken en de occasionele hoofdvervoermiddelen doorheen het jaar.  Uit de enquête blijkt dat 

bijna een op drie bevraagde werknemers de fiets gebruikt doorheen het jaar, los van frequentie 

of afstand. Mannen nemen iets meer de fiets als standaard hoofdvervoermiddel of als 

vervoermiddel voor het voor- of natraject, maar minstens evenveel vrouwen opteren voor de 

fiets als occasioneel hoofdvervoermiddel.

7. VOLGENS WOONPLAATS

De werkgevers moeten voor ten minste 40% van de werknemers de postcode van hun 

woonplaats en de gebruikte vervoerswijze opgeven. Hierdoor is het niet enkel mogelijk om 

resultaten volgens de werkplek te bekomen, maar ook volgens de woonplaats. De gegevens 

zijn niet compleet representatief. Als gevolg daarvan komt de modale verdeling zoals ze hier 

weergegeven wordt op niveau van België niet helemaal overeen met degene zoals 

weergegeven aan het begin van hoofdstuk 2 over de woon-werkverplaatsingen.  

Tabel 11 en onderstaande kaarten geven de modale verdeling volgens woonplaats weer. De 

resultaten kunnen sterk verschillen ten opzichte van deze opgemaakt op basis van de werkplek. 

Ze zijn met name goed zichtbaar voor de vervoerswijzen waarmee langere afstanden worden 

afgelegd zoals bijvoorbeeld de trein. De trein wordt inderdaad vaak gebruikt om naar 

werkplekken binnen de steden te reizen, terwijl de pendelaars vaak buiten de steden wonen. 
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Vervoerswijze Vlaanderen Wallonië Brussel België 

 Wagen (alleen) 64,1% 79,1% 39,8% 66,0% 

 Carpool 1,5% 2,4% 0,7% 1,6% 

 Motorfiets 0,8% 0,7% 1,1% 0,8% 

 Trein 7,8% 9,9% 5,7% 8,2% 

 Metro, tram, bus 3,4% 3,3% 37,0% 6,0% 

 CV WG 0,6% 0,2% 0,3% 0,5% 

 Fiets 20,2% 2,1% 9,3% 14,8% 

 Te voet 1,6% 2,3% 6,2% 2,1% 

TABEL11: MODALE VERDELING VOLGENS WOONPLAATS WERKNEMERS 
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FIGUUR 27: MODALE VERDELING VOLGENS WOONPLAATS 

VOLGENS URBANISATIEGRAAD VAN WOON- EN WERKPLAATS 

Onderstaande tabel toont de verschillen in modale verdeling, afhankelijk van de 

urbanisatiegraad van zowel woon- als werkplek. Het percentage werknemers laat zien dat 

ongeveer 3 op 4 werknemers een woonplaats heeft buiten de stad. De verdeling van werkplek 

binnen of buiten de stad is gelijk naar aantal werknemers toe.  

Wanneer men zich verplaatst buiten de steden of van binnen de stad naar een werkplek buiten 

de stad, is het aandeel van de wagen het hoogst. De trein kent een heel hoog modaal aandeel 

wanneer men zich interstedelijk verplaatst om naar de werkplek te gaan. Vanuit het 

buitengebied naar de stad maakt ook 1 op 5 werknemers gebruik van de trein. Het fijnmazige 

openbaar vervoer (metro, tram en bus) wordt voornamelijk gebruikt door werknemers die zich 

binnen dezelfde stad begeven naar het werk.  

Het modale aandeel van de fiets is goed voor een kwart van de werknemers die zich binnen 

dezelfde stad naar het werk begeven. Verplaatsingen die zich louter afspelen buiten de steden 

zijn eveneens goed voor 16% fietsgebruik. De iets kortere afstanden naar de werkplek spelen hier 

zeker een rol, net zoals bij het wandelen naar het werk.    

 

        Woonplaats Niet-stedelijk Niet-stedelijk Stedelijk Stedelijk Stedelijk 

        Werkplaats Niet-stedelijk Stedelijk Niet-stedelijk 
Stedelijk  

(andere stad) 

Stedelijk  

(zelfde stad) 

% werknemers 46% 28% 6% 3% 17% 

Gemiddelde afstand 17 km 32 km 26 km 57 km 6 km 

Wagen 75,9% 63,2% 74,0% 45,6% 44,0% 

Carpool 2,0% 1,4% 2,8% 1,5% 0,6% 

Moto 0,9% 0,7% 0,7% 0,4% 1,0% 

Trein 1,4% 20,0% 6,5% 46,1% 2,1% 

Metro, tram, bus 1,4% 4,1% 6,0% 2,2% 21,9% 

CV WG 0,5% 0,6% 0,8% 0,2% 0,3% 

Fiets 15,8% 9,8% 8,7% 3,7% 24,3% 

Te voet 2,2% 0,3% 0,5% 0,3% 5,8% 

TABEL 12: MODALE VERDELING VOLGENS URBANISATIEGRAAD VAN WOON- EN WERKPLAATS 
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III. MOBILITEITSPROBLEMEN 

Naast de wijze waarop de werknemers naar het werk komen, kunnen de werkgevers de 

mogelijke problemen opgeven die de werknemers ondervinden op vlak van mobiliteit. 

In de vorige editie van de diagnostiek was het mogelijk voor de werkgever om aan te duiden of 

een probleem zich al dan niet voordeed. Voor deze enquête werd geopteerd om met een 

schaal van 0 tot 5 te werken om aan te duiden in welke mate een probleem zich voordoet. 0 

geeft aan dat er helemaal geen probleem is en 5 geeft weer dat de perceptie van het 

probleem zeer groot is. Op die manier is er meer nuance mogelijk in het antwoord. 

De verantwoordelijke voor het invullen van de enquête kan voor de ganse vestigingseenheid 

bepalen of een probleem zich al dan niet stelt. In overleg met de sociale partners kan hij nagaan 

hoe de werknemers tegenover de ondervonden mobiliteitsproblemen staan.  

Sinds deze editie is het echter ook mogelijk  om via de online werknemersbevraging de 

werknemers zelf hun perceptie te laten scoren. Op die manier komt de mening van de 

gebruikers van de vervoerswijze zelf aan bod. De score voor de vestigingseenheid is in dit geval 

een gemiddelde van alle antwoorden uit de interne bevraging samen.  

De score in onderstaande grafieken en tabellen kan dus enerzijds afkomstig zijn van de 

verantwoordelijke voor het invullen van de enquête of uit de online werknemersbevraging. De 

percentages die aangeven hoe vaak een probleem zich voordoet, zijn gewogen volgens het 

aantal werknemers.  Dit is dus het percentage werknemers dat mogelijk impact ondervindt van 

de problemen.   

De problemen zijn in vier categorieën onder te verdelen: problemen in verband met de fiets, 

het openbaar vervoer, de auto en diverse andere problemen.  
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FIGUUR 28: OVERZICHT VAN DE MOBILITEITSPROBLEMEN (GEWOGEN VOLGENS HET AANTAL WERKNEMERS). *OV 

STAAT VOOR OPENBAAR VERVOER EN WWV VOOR WOON-WERKVERKEER 

 

PROBLEMEN VERBONDEN AAN HET FIETSGEBRUIK 

De problemen staan gerangschikt van degene die het meest doorwegen of aangevoeld 

worden als probleem, naar degene die niet voorkomen of niet als problematisch aangevoeld 

worden. 

Voor gans België weegt de afstand van het woon-werkverkeer het meeste door als rem op het 

fietsgebruik voor de woon-werkverplaatsingen. Het gevaar als zwakke weggebruiker op de fiets 

scoort daarbij even hoog. We zien dat de bestaande fietsinfrastructuur of de afwezigheid ervan 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FIETS

Er is onvoldoende fietsinfrastructuur

De bestaande fietsinfrastructuur is ondermaats

Fietsen naar en van de vestigingseenheid is gevaarlijk

De woon-werkafstand is te groot

Het hoogteverschil is te groot

Er zijn niet genoeg beveiligde fietsenstallingen

Er zijn geen douches

Er zijn geen kleedkamers

OPENBAAR VERVOER

Te weinig doorkomsten aan halte vestigingseenheid

Afstand vestigingseenheid - haltes OV*/station te groot

Dienstregeling OV niet aangepast aan het uurrooster

Problemen met betrouwbaarheid van aanbod OV

Reistijden met het OV zijn te lang

OV is niet veilig genoeg

OV is niet comfortabel genoeg

Niet genoeg plaatsen beschikbaar op het OV

Onveiligheidsgevoel tussen vestiging - haltes/station

WAGEN

De congestie (de files) is te groot

De wegen zijn in slechte staat

Er is te weinig parkeerplaats

ALLERLEI

Mobiliteitsproblemen tasten welzijn werknemers aan

Slechte toegankelijkheid vest. bemoeilijkt aanwervingen

Vest. moeilijk toegankelijk werknemers beperkte mobiliteit

Wetgeving terugbetaling kosten wwv* te ingewikkeld

Wetgeving terugbetaling kosten wwv te streng

0 (geen probleem) 1 2 3 4 5 (zeer groot probleem)
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in Wallonië als een groot probleem ervaren wordt. Ook het hoogteverschil is in het zuidelijke deel 

van het land een belangrijke factor die de fietser in het vlakkere noorden minder parten speelt.  

 

Problemen Brussel Vlaanderen Wallonië België 

De woon-werkafstand is te groot 2,5 2,2 2,8 2,4 

Fietsen naar en van de vestigingseenheid is gevaarlijk 2,5 2,0 3,2 2,4 

De bestaande fietsinfrastructuur is ondermaats 2,1 1,6 3,1 2,0 

Er is onvoldoende fietsinfrastructuur 1,8 1,2 3,0 1,7 

Er zijn niet genoeg beveiligde fietsenstallingen 0,9 1,0 1,6 1,1 

Het hoogteverschil is te groot 1,6 0,5 2,2 1,1 

Er zijn geen douches 0,7 0,8 1,3 0,9 

Er zijn geen kleedkamers 0,6 0,6 1,1 0,7 

TABEL 13: PROBLEMEN MET BETREKKING TOT HET FIETSGEBRUIK. SCORES GAAN VAN 0 = GEEN PROBLEEM TOT 5 = ZEER 

GROOT PROBLEEM 

 

  

    

FIGUUR 29: PROBLEMEN FIETS (0 = GEEN PROBLEEM, 5 = ZEER GROOT PROBLEEM) 
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PROBLEMEN VERBONDEN AAN HET OPENBAAR VERVOER 

We zien dat enkele problemen die verband houden met het openbaar vervoer het meest als 

negatief ervaren worden. Daarbij komen naar voren: te lange reistijden met het openbaar 

vervoer, dienstregeling die niet aangepast is aan het uurrooster van de werknemers en 

problemen met de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer (zoals vertragingen).  

In het Brusselse gewest, net zoals in de andere grote steden, zijn de problemen van een andere 

aard. Het gebrek aan doorkomsten van het openbaar vervoer en de af te leggen afstand 

worden hier veel minder problematisch ervaren dan in de andere gewesten. 

 

Problemen Brussel Vlaanderen Wallonië België 

Reistijden met het openbaar vervoer zijn te lang 2,2 2,7 3,0 2,7 

Dienstregeling openbaar vervoer niet aangepast aan het 

uurrooster 

1,4 2,7 3,0 2,5 

Problemen met betrouwbaarheid van aanbod openbaar 

vervoer 

2,1 2,3 2,6 2,3 

Te weinig doorkomsten aan halte vestigingseenheid 0,8 2,2 2,6 2,0 

Afstand vestigingseenheid - haltes openbaar vervoer/station 

te groot 

0,7 2,0 1,9 1,7 

Niet genoeg plaatsen beschikbaar op het openbaar vervoer 1,8 1,2 1,6 1,4 

Openbaar vervoer is niet comfortabel genoeg 1,3 1,1 1,3 1,2 

Openbaar vervoer is niet veilig genoeg 1,6 0,8 1,3 1,1 

Onveiligheidsgevoel tussen vestiging - haltes/station  1,4 0,9 1,3 1,1 

TABEL 14: PROBLEMEN MET BETREKKING TOT HET OPENBAAR VERVOER. SCORES GAAN VAN 0 = GEEN PROBLEEM TOT 

5 = ZEER GROOT PROBLEEM 

 

   

FIGUUR 30: PROBLEMEN OPENBAAR VERVOER (0 = GEEN PROBLEEM, 5 = ZEER GROOT PROBLEEM) 

 

PROBLEMEN VERBONDEN AAN HET WAGENGEBRUIK 

Het fileprobleem op de weg wordt voor het ganse land als het grootste probleem met de wagen 

ingeschat. De congestie in Brussel is zelfs het grootste ervaren probleem van alle opgesomde 

mobiliteitsproblemen. Op de kaart is te zien dat de grootsteden Brussel, Antwerpen en Luik slecht 

scoren, gevolgd door andere regionale steden.  



 

40 

Het tekort aan parkeerplaats wordt als tweede meest voorkomende probleem ingeschat, al is 

de verspreiding vrij homogeen over het land. De minder geachte kwaliteit van de staat van de 

wegen is dan weer duidelijker zichtbaar op Waalse wegen. 

 

Problemen Brussel Vlaanderen Wallonië België 

De congestie (de files) is te groot 3,4 2,1 2,1 2,4 

Er is te weinig parkeerplaats 1,8 1,2 1,5 1,4 

De wegen zijn in slechte staat 1,2 0,9 1,9 1,2 

TABEL 15: PROBLEMEN MET BETREKKING TOT HET WAGENGEBRUIK. SCORES GAAN VAN 0 = GEEN PROBLEEM TOT 5 = 

ZEER GROOT PROBLEEM 

 

  

FIGUUR 31: PROBLEMEN WAGEN (0 = GEEN PROBLEEM, 5 = ZEER GROOT PROBLEEM) 

 

ANDERE PROBLEMEN 

Problemen Brussel Vlaanderen Wallonië België 

Mobiliteitsproblemen tasten welzijn werknemers aan 1,8 1,1 1,6 1,4 

Vestigingseenheid moeilijk toegankelijk voor werknemers 

beperkte mobiliteit 

0,9 1,1 1,4 1,1 

Slechte toegankelijkheid vestigingseenheid bemoeilijkt 

aanwervingen 

1,2 0,7 1,2 0,9 

Wetgeving terugbetaling kosten woon-werkverplaatsingen te 

streng 

0,8 0,9 1,0 0,9 

Wetgeving terugbetaling kosten woon-werkverplaatsingen te 

ingewikkeld 

1,0 0,6 0,9 0,8 

TABEL 16: ANDERE PROBLEMEN 

 

De andere vernoemde problemen in de vragenlijst zijn het minst voorkomend als 

mobiliteitsproblemen voor de werkgevers. De mobiliteitsproblemen hebben toch een niet te 

verwaarlozen impact op het welzijn van de werknemers in Brussel en in mindere mate in Wallonië 

en Vlaanderen. De verantwoordelijken voor de enquête (en de werknemers) schatten de 

vestigingseenheden in Wallonië als minder toegankelijk in voor werknemers met een beperkte 

mobiliteit. 
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BEREIKBAARHEID VAN DE VESTIGINGSEENHEID 

Een laatste punt is de bereikbaarheid van de vestigingseenheid voor de verschillende 

vervoersmodi. Net als bij de problemen, kon de vraag indien gewenst, doorgespeeld worden 

aan de werknemers via de werknemersbevraging of via het sociale overleg. 

De schaal werd hier omgekeerd gehanteerd, gaande van een score 0 = zeer moeilijk 

bereikbaar, naar een score 5 = zeer makkelijk bereikbaar. 

Voor het hele land worden vestigingsplaatsen gezien als minder toegankelijk met het openbaar 

vervoer en beter toegankelijk met de wagen. Vanzelfsprekend verhouden beide zich 

omgekeerd ten opzichte van elkaar in de stedelijke gebieden, en zeker in Brussel. Daar is de 

bereikbaarheid via het openbaar vervoer net groter door het sterke aanbod en is de 

toegankelijkheid via de wagen een pak lager dan in de andere gewesten. Voor wat de fiets 

betreft, ervaren de werknemers in Brussel en Wallonië meer problemen om de vestiging te 

bereiken.  

 

 

FIGUUR 32: BEREIKBAARHEID VAN DE VESTIGINGSEENHEID VOOR DE VERSCHILLENDE VERPLAATSINGSWIJZEN 

 

Bereikbaarheid van de vestigingseenheid Brussel Vlaanderen Wallonië België 

Met de auto 2,5 3,6 3,6 3,4 

Met het openbaar vervoer 2,9 2,5 2,7 2,6 

Met de fiets 2,6 3,5 2,7 3,1 

Te voet 2,8 3,1 2,8 3,0 

TABEL 17: BEREIKBAARHEID VESTIGINGSEENHEID (0 = ZEER MOEILIJK BEREIKBAAR, 5 = ZEER MAKKELIJK BEREIKBAAR) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Met de auto

Met het openbaar vervoer

Met de fiets

Te voet

0 (zeer moeilijk bereikbaar) 1 2 3 4 5 (zeer makkelijk bereikbaar)
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FIGUUR 33: BEREIKBAARHEID VAN DE VESTIGINGSEENHEID VOOR DE VERSCHILLENDE VERPLAATSINGSWIJZEN 
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IV. MOBILITEITSBELEID VAN WERKGEVERS 

1. DOOR DE WERKGEVERS GENOMEN MAATREGELEN 

De werkgever kan zelf een invloed hebben op de manier waarop de werknemers naar het werk 

komen door bepaalde initiatieven of maatregelen te steunen en andere te ontmoedigen. 

Zoals vermeld in de inleiding, is de federale diagnostiek onder meer bedoeld om aan te zetten 

tot mobiliteitsbesprekingen binnen de ondernemingen. Ze ging dan ook gepaard met een 

toenemende bewustwording van dit probleem onder de werkgevers. We zien dat de initiatieven 

die de werkgevers nemen om de mobiliteit van hun werknemers te verbeteren, sinds de eerste 

enquête sterk zijn toegenomen. Steeds vaker wordt een mobiliteitscoördinator aangesteld 

binnen de bedrijven om een duurzaam mobiliteitsbeleid te organiseren. Er zijn ook steeds meer 

opleidingen en conferenties rond dit thema, net als studies die de link leggen tussen het welzijn 

van werknemers en de kwaliteit en duur van hun woon-werkverplaatsingen.  

De tabellen in dit hoofdstuk tonen de lijst van maatregelen uit de vragenlijst van de diagnostiek 

van 2021, het aantal vestigingseenheden waarvoor de maatregel werd genomen, en het 

aantal betrokken werknemers. De maatregelen omvatten niet alleen financiële stimuli, maar 

ook sensibiliseringsacties. De organisatie van de arbeidstijd en het toepassen van telewerk of 

thuiswerk worden erna behandeld. 

De vergelijking met het aantal maatregelen dat de vorige jaren werd genomen, is in bepaalde 

gevallen moeilijk te maken aangezien soms de omschrijvingen werden veranderd. Figuur 34 

toont een aantal maatregelen die sinds het begin van de diagnostiek hetzelfde zijn gebleven 

qua vraagstelling. Het is duidelijk dat er een forse stijging is in het aantal werknemers op wie de 

maatregelen van toepassing zijn.  

 

 

FIGUUR 34: EVOLUTIE VAN EEN AANTAL DOOR DE WERKGEVERS GENOMEN MAATREGELEN TUSSEN 2005 TOT 2021 
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Het aantal genomen maatregelen varieert naargelang bepaalde criteria zoals het gewest, de 

bereikbaarheid via het openbaar vervoer of de bedrijfssector.  

Tenzij anders vermeld zijn de onderstaande cijfers altijd gewogen volgens het aantal 

werknemers van elke vestigingseenheid. De percentages vertegenwoordigen dan ook dat deel 

van de mensen die in een vestigingseenheid werken waar de maatregel in kwestie werd 

genomen. Enkel “%vest.” geeft het effectieve percentage weer van het aandeel werkgevers 

(vestigingseenheden) dat de maatregel neemt. 

Indien in de kolom met de evolutie ’17-‘21 geen resultaat vermeld staat, wil dit zeggen dat de 

formulering van de maatregel niet volledig overeenkomt met degene uit de vorige vragenlijst 

of dat de maatregel nieuw toegevoegd is in 2021. Er is dus geen één-op-één vergelijking 

mogelijk in dat geval. 

De Brusselse werkgevers nemen over het algemeen meer maatregelen om meer duurzame 

vervoerswijzen aan te moedigen. Dit komt enerzijds omdat de grotere werkgevers in Brussel via 

het bedrijfsvervoerplan de wettelijke verplichting hebben een aantal maatregelen te 

implementeren. Anderzijds hebben de maatregelen in de grote steden vaak meer zin. Door 

onder andere de goede toegankelijkheid met het openbaar vervoer, de file- en 

parkeerproblemen zijn de duurzame vervoerswijzen in de grote steden vaak een beter 

alternatief dan de wagen.   

FIETSMAATREGELEN 

Maatregel %vest. %wn. ’17-‘21 

Fietsvergoeding 95% 92% +10% 

Bedrijfsfietsen ter beschikking  27% 39%  

Beveiligde fietsenstallingen 53% 72% +17% 

Sensibiliseringscampagne 37% 50% +26% 

Overdekte fietsenstallingen voorzien 73% 87% +3% 

Kleedruimtes voor fietsers 70% 84% +5% 

Douches beschikbaar 65% 83% +4% 

Fietsonderhoudsdienst in de vestiging 7% 15% +5% 

Verlening van fietsbijstand 15% 21% +62% 

TABEL 18: FIETSMAATREGELEN 

 

Maatregel Brussel Vlaanderen Wallonië 

Fietsvergoeding 83% 98% 88% 

Bedrijfsfietsen ter beschikking  50% 41% 21% 

Beveiligde fietsenstallingen 88% 71% 59% 

Sensibiliseringscampagne 55% 54% 37% 

Overdekte fietsenstallingen voorzien 93% 91% 68% 

Kleedruimtes voor fietsers 90% 84% 77% 

Douches beschikbaar 91% 83% 75% 

Fietsonderhoudsdienst in de vestiging 21% 14% 9% 

Verlening van fietsbijstand 23% 22% 15% 

TABEL 19: FIETSMAATREGELEN (GEWOGEN VOLGENS HET AANTAL WERKNEMERS OP DE VESTIGINGSEENHEID)  

 

De populairste maatregel bij de werkgevers om het fietsen te stimuleren, blijft de mogelijkheid 

voor fietsers om een vergoeding te krijgen voor hun verplaatsingen. In de eerste editie van de 
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diagnostiek hadden minder dan de helft van de werknemers de mogelijkheid om een 

vergoeding aan te vragen voor de afgelegde fietskilometers, terwijl dit aantal momenteel 

gestegen is tot 92% van de werknemers. In Vlaanderen heeft quasi elke werknemer binnen de 

bevraagde vestigingen recht op dergelijke vergoeding.  

De meeste werkgevers passen de fietsvergoeding aan volgens het fiscaal maximaal vrijgestelde 

bedrag. In 2021 bedroeg het maximaal vrijgestelde bedrag 24 eurocent per kilometer, sinds 

begin 2022 is het gestegen naar 25 eurocent. Aangezien de enquête zowel eind 2021 als begin 

2022 kon ingediend worden, werden de maxima samengevoegd in de grafiek. 

 

 

FIGUUR 35: BEDRAG FIETSVERGOEDING BIJ DE WERKGEVERS DIE DEZE VOORSTELLEN 

 

In België bestaan voor vier op de vijf betrokken werknemers voorzieningen zoals overdekte 

fietsenstallingen, kleedkamers en douches. Er moet echter worden opgemerkt dat de 

aanwezigheid van overdekte fietsenstallingen minder vaak voorkomt in Wallonië. (De 

werkgevers waar een overdekte fietsenstalling aanwezig is, vertegenwoordigen 68% van de 

werknemers tegenover 91% in Vlaanderen en 93% in Brussel). Het gebrek aan dergelijke 

fietsenstallingen kan echter een grote belemmering vormen voor het fietsen. 

Ondanks het feit dat er in Brussel nog steeds een pak minder fietsers zijn dan in Vlaanderen, 

nemen de werkgevers in Brussel toch relatief veel initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren, 

zeker naar voorzieningen toe. Een verklaring is dat grote werkgevers in Brussel wettelijk verplicht 

zijn om beveiligde fietsenstallingen aan te leggen en hun werknemers bewust te maken van 

duurzame vervoerswijzen. De maatregelen die de Brusselse werkgevers nemen zijn één van de 

factoren die de sterke stijging van het aantal fietsers in Brussel verklaren.   

MAATREGELEN VOOR GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER 

Maatregel %vest. %wn. ’17-‘21 

Gratis openbaar vervoer (trein, metro, tram en bus) 59% 56%  

Organiseren van collectief vervoer door de werkgever 4% 10% -2% 

Ter beschikking stellen van informatie over openbaar vervoer 32% 43% -2% 

TABEL 20: MAATREGELEN GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER 

 

Maatregel Brussel Vlaanderen Wallonië 

Gratis openbaar vervoer (trein, metro, tram en bus) 62% 54% 57% 

Organiseren van collectief vervoer door de werkgever 11% 10% 9% 

Ter beschikking stellen van informatie over openbaar vervoer 58% 40% 37% 

TABEL 21: MAATREGELEN GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER (GEWOGEN VOLGENS HET AANTAL WERKNEMERS OP DE 

VESTIGINGSEENHEID) 
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Maatregel % vestigingen % werknemers 

  
100% 

gratis* 

>  min. 

CAO nr. 

19/9* 

= min. 

CAO nr. 

19/09* 

Ander* 
100% 

gratis 

>  min. 

CAO 

nr. 19/9 

= min. 

CAO nr. 

19/09 

Ander 

Trein Brussel 78% 5% 13% 4% 76% 4% 9% 12% 

Vlaanderen 70% 5% 22% 4% 67% 6% 21% 5% 

Wallonië 65% 5% 21% 9% 65% 5% 23% 7% 

België 69% 5% 21% 5% 68% 6% 19% 7% 

          

Metro, 

tram of 

bus 

Brussel 72% 9% 16% 3% 70% 6% 11% 14% 

Vlaanderen 60% 7% 28% 5% 55% 9% 30% 7% 

Wallonië 60% 6% 26% 8% 58% 7% 28% 7% 

België 61% 7% 26% 5% 59% 8% 25% 8% 

TABEL 22: MAATREGELEN COLLECTIEF VERVOER6  

 

Het is noodzakelijk om de organisatie van collectief vervoer door de werkgever apart te 

bekijken. Zoals blijkt uit de modale verdeling per sector is deze vervoerswijze vooral van 

toepassing in de bouwsector.   

De meest populaire maatregel blijft het verschaffen van gratis openbaar vervoer voor het woon-

werkverkeer. Ruim meer dan de helft van de werkgevers (59%) biedt gratis openvaar vervoer 

aan. De maatregel is moeilijk te vergelijken met 2017 omdat er toen gevraagd werd naar de 

algemene tussenkomst van de werkgever in de kosten van het openbaar vervoer voor woon-

werkverkeer. In deze editie werd de vraag opgesplitst voor de verschillende openbaar 

vervoeroperatoren in België (NMBS, MIVB, De Lijn en TEC). Wanneer we de vergoeding voor 

zowel trein als metro/tram/bus bekijken, dan heeft 56% van de werknemers recht op een gratis 

vergoeding. Wanneer we de trein óf metro/tram/bus bekijken, komen we uit op 71% van de 

werknemers die een gratis vergoeding voor het woon-werkverkeer kan aanvragen. 

Voor werknemers die in Brussel werken, wordt de vergoeding voor trein of metro/tram/bus meer 

geregeld volledig gratis aangeboden. We kunnen dit opnieuw in verband brengen met de 

verplichte maatregelen die opgelegd zijn door het Brussels gewest aan de grote werkgevers.  

MAATREGELEN VOOR CARPOOLING  

Maatregel %vest. %wn. ’17-‘21 

Gebruik van een interne of externe carpooldatabank 13% 24% +1% 

Gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers 5% 14% -4% 

Verspreiding van informatie over carpooling 15% 28% -14% 

Terugreisgarantie voor carpoolers 6% 11%  

Specifieke vergoeding voor carpoolers 9% 9%  

TABEL 23: MAATREGELEN CARPOOLING 

 

 

 

 

 
6 100% gratis: volledig gratis voor de werknemers; > min. CAO nr. 19/9: Hoger dan het minimum voorzien door 

CAO nr. 19/9, maar niet gratis voor de werknemer; = min. CAO nr. 19/09: Gelijk aan het minimum voorzien door 

CAO nr. 19/09; Ander: bijzondere gevallen waaronder zowel geen terugbetaling als andere maatregel voor de 

terugbetaling dan opgegeven hierboven 
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Maatregel Brussel Vlaanderen Wallonië 

Gebruik van een interne of externe carpooldatabank 37% 19% 27% 

Gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers 14% 14% 14% 

Verspreiding van informatie over carpooling 45% 23% 27% 

Terugreisgarantie voor carpoolers 10% 10% 14% 

Specifieke vergoeding voor carpoolers 13% 8% 6% 

TABEL 24: MAATREGELEN CARPOOLING (GEWOGEN VOLGENS HET AANTAL WERKNEMERS OP DE 

VESTIGINGSEENHEID) 

 

Een databank van carpoolers is essentieel om carpooling te stimuleren. 13% van de werkgevers 

in België maakt gebruik van een interne of externe databank voor carpooling. 

Carpooling is pas mogelijk wanneer er voldoende werknemers zijn die een gelijkaardig deel 

van het woon-werktraject afleggen. Bij de grote werkgevers en in de grote steden is het 

potentieel van carpooling dan ook groter. Het is niet verwonderlijk dat op deze plaatsen ook 

meer carpoolmaatregelen genomen worden. Onder de Waalse werknemers is het aandeel van 

de woon-werkverplaatsingen met de wagen groter en zij leggen ook iets langere afstanden af 

om op de vestiging aan te komen. Het carpoolgebruik wordt in Wallonië nadrukkelijker 

gestimuleerd dan in Vlaanderen. 

MAATREGELEN DIE VERBAND HOUDEN MET HET WAGENGEBRUIK 

Het wagenbeleid van de werkgever is een bepalende factor voor het woon-werkverkeer. De 

resultaten tonen aan dat de werkgevers hun ecologische voetafdruk proberen te beperken. Zo 

levert bijna een derde van de werkgevers inspanningen voor de vergroening van de impact 

van het wagenpark (maatregel met meer dan de helft gestegen ten opzichte van 2017). 

 

Maatregel %vest. %wn. ’17-‘21 

Kilometervergoeding privévoertuig voor woon-werkverplaatsingen 23% 25% -17% 

Werkgever biedt bedrijfswagens aan 48% 65% +5% 

Werkgever biedt elektrische bedrijfswagens aan 8% 22%  

Strategie ter vermindering afgelegde kilometers en/of de CO2 -uitstoot  31% 42% +56% 

TABEL 25: MOBILITEITSBELEID WAGEN 

 

Maatregel Brussel Vlaanderen Wallonië 

Kilometervergoeding privévoertuig voor woon-werkverplaatsingen 38% 22% 20% 

Werkgever biedt bedrijfswagens aan 62% 68% 58% 

Werkgever biedt elektrische bedrijfswagens aan 37% 20% 11% 

Strategie ter vermindering afgelegde kilometers en/of de CO2 -uitstoot  79% 33% 30% 

TABEL 26: MOBILITEITSBELEID WAGEN (GEWOGEN VOLGENS HET AANTAL WERKNEMERS OP DE VESTIGINGSEENHEID)  

 

De bedrijfswagen wordt aangeboden op 48% van de werkplaatsen (die samen 65% van de 

werknemers vertegenwoordigen). Ook al wordt er meer gelet op de uitstoot en de vergroening 

van het wagenpark, blijft deze trend zich doorzetten. Het aanbieden van een 

kilometervergoeding voor de wagen kent wel een negatieve tendens met een daling van 17% 

van de werknemers waarop de maatregel van toepassing is. Ongeveer één op vijf werknemers 

in Vlaanderen en Wallonië heeft recht op een kilometervergoeding voor het gebruik van het 

privévoertuig in het kader van woon-werkverkeer. Bij de Brusselse werkgevers is dit bijna twee op 

vijf werknemers. 
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Figuur 36 toont aan dat het bezit van een bedrijfswagen sterk afhangt van de sector. We zien 

dat er nauwelijks bedrijfswagens aangeboden worden bij de overheid, in het onderwijs of in de 

gezondheidszorg. Dit in tegenstelling tot sectoren zoals de banken, bouw, gespecialiseerde 

activiteiten (onderzoek, …) en de sectoren informatie en communicatie. In deze sector heeft 

meer dan de helft van de werknemers een bedrijfswagen. 

 

 

FIGUUR 36: AANDEEL WERKNEMERS DAT GENIET VAN EEN BEDRIJFSWAGEN, VOLGENS  BEDRIJFSSECTOR  

 

Sommige werkgevers bieden aanvullende voordelen aan de bezitters van een bedrijfswagen. 

Van de werkgevers die een bedrijfswagen aanbieden aan hun werknemers, voorziet meer dan 

de helft ook in een toegang tot parking in of nabij de vestiging en bijkomend in een tankkaart. 

Deze aanvullende voordelen voor de bezitters van een bedrijfswagen, worden veelvuldiger 

toegepast in Vlaanderen dan in de andere gewesten.  

 

Aanvullende voordelen bezitters bedrijfswagens %vest. %wn.  

Toegang tot parking in onderneming of omgeving 53% 64% 

Tankkaart 55% 65% 

Lening van een andere auto voor een korte periode 5% 8% 

TABEL 27: AANVULLENDE VOORDELEN VOOR DE BEZITTER VAN EEN BEDRIJFSWAGEN 
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Aanvullende voordelen bezitters bedrijfswagens Brussel Vlaanderen Wallonië 

Toegang tot parking in onderneming of omgeving 56% 71% 56% 

Tankkaart 55% 72% 59% 

Lening van een andere auto voor een korte periode 9% 7% 9% 

TABEL 28: VOORDELEN VOOR DE BEZITTER VAN EEN BEDRIJFSWAGEN (GEWOGEN VOLGENS HET AANTAL 

WERKNEMERS OP DE VESTIGINGSEENHEID) 

 

Als tegenhanger voor de bedrijfswagen, werd er gepolst naar andere maatregelen die 

genomen worden als alternatief. Het mobiliteitsbudget wordt op enkele plaatsen al voorgesteld, 

meer in Brussel dan in de andere gewesten, maar is nog niet ingeburgerd op deze korte tijd sinds 

de invoering ervan. 

 

Alternatieven voor bedrijfswagens %vest. %wn.  

Mobiliteitsbudget zoals voorzien in de wet van 17 maart 2019 10% 12% 

Andere alternatieve mobiliteitsaanbiedingen 14% 20% 

TABEL 29: ALTERNATIEVEN VOOR BEDRIJFSWAGENS 

 

Alternatieven voor bedrijfswagens Brussel Vlaanderen Wallonië 

Mobiliteitsbudget zoals voorzien in de wet van 17 maart 2019 17% 12% 9% 

Andere alternatieve mobiliteitsaanbiedingen 40% 16% 12% 

TABEL 30: ALTERNATIEVEN VOOR BEDRIJFSWAGENS (GEWOGEN VOLGENS HET AANTAL WERKNEMERS OP DE 

VESTIGINGSEENHEID) 

ANDERE MAATREGELEN 

Maatregel %vest. %wn. ’17-‘21 

Realisatie van een bedrijfsvervoerplan 17% 32% +1% 

Mobiliteitscoördinator 27% 38% +4% 

Betalend parkeren voor de werknemers 7% 9% +2% 

Aanwezigheid van oplaadpunten voor elektrische wagens 26% 42% +17% 

Verhuispremies wanneer dichter bij het werk gaan wonen 1% 2% +0% 

Sensibiliseringsactie i.v.m. mobiliteit organiseren 33% 48% +3% 

Multimodaal bereikbaarheidsplan  19% 37% +5% 

Cumuleren werkgeversbijdragen meerdere vervoersmodi 38% 44% +9% 

TABEL 31: ANDERE MAATREGELEN 

 

Maatregel Brussel Vlaanderen Wallonië 

Realisatie van een bedrijfsvervoerplan 88% 17% 20% 

Mobiliteitscoördinator 64% 31% 31% 

Betalend parkeren voor de werknemers 18% 6% 7% 

Aanwezigheid van oplaadpunten voor elektrische wagens 60% 42% 23% 

Verhuispremies wanneer dichter bij het werk gaan wonen 3% 1% 1% 

Sensibiliseringsactie i.v.m. mobiliteit organiseren 82% 42% 35% 

Multimodaal bereikbaarheidsplan  79% 26% 26% 

Cumuleren werkgeversbijdragen meerdere vervoersmodi 53% 42% 42% 

TABEL 32: ANDERE MAATREGELEN (GEWOGEN VOLGENS HET AANTAL WERKNEMERS OP DE VESTIGINGSEENHEID)  
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De werkgevers nemen nog andere maatregelen ten voordele van een meer duurzame 

mobiliteit. Bovenaan de lijst staat het organiseren van een sensibiliseringsactie in verband met 

mobiliteit (48% van de werknemers), gevolgd door de mogelijkheid om verschillende 

werkgeversbijdragen voor verschillende vervoersmodi te cumuleren (44% van de werknemers), 

de aanwezigheid van oplaadpunten voor elektrische wagens (42%) en het aanstellen van een 

mobiliteitscoördinator (38% van de werknemers). 

Het blijkt eens te meer dat de Brusselse werkgevers sterker scoren dan de andere gewesten 

(door een verplichting), onder andere door het opstellen van een bedrijfsvervoerplan en de 

terbeschikkingstelling van een multimodaal toegangsplan.  

Ondanks het feit dat het park van de elektrische bedrijfswagens nog zeer klein is, heeft meer 

dan een kwart van de werkgevers reeds voorzieningen voor het opladen van elektrische 

wagens. Dit zijn vooral grotere werkgevers die in Brussel 60% en in Vlaanderen 42% van de 

werknemers tewerkstellen. Het is de sterkst gestegen maatregel sinds de vorige editie van de 

diagnostiek. 

Als laatste punt willen we het belang van het al dan niet ter beschikking stellen van 

parkeerplaatsen voor de verschillende modi uitlichten. Het beheer van parkings is bijzonder 

belangrijk voor de mobiliteit van werknemers. Voor de wagen valt er een directe relatie te 

onderscheiden tussen het aantal parkeerplaatsen dat wordt voorzien op of in de nabijheid van 

de vestiging en het modale aandeel van de wagen tijdens het woon-werkverkeer.  

Sinds 2005 en de eerste editie van de federale diagnostiek is het aantal parkeerplaatsen voor 

de wagen niet sterk gewijzigd: het bedraagt nog altijd ongeveer 50% van het totale aantal 

werknemers. In Vlaanderen zijn er 50 plaatsen voor 100 werknemers en Wallonië zijn dat er 53, 

terwijl er in Brussel slechts 26 parkeerplaatsen voor de wagen voor 100 werknemers zijn. Het 

aantal parkeerplaatsen per werknemer en het modale aandeel van de auto per stad en 

gebiedstype is weergegeven in tabel 33.  

Voor de motorfiets worden er slechts 2 of 3 parkeerplaatsen voorzien op 100 werknemers. Het 

aantal parkeerplaatsen voor de fietsers verschilt sterk van gewest tot gewest, evenredig met het 

modale aandeel van de fiets per gewest. 

 

  Parkeerplaats  

wagen/ 

werknemer 

Parkeerplaats  

motorfiets/ 

werknemer 

Parkeerplaats  

fiets/ 

werknemer 

Brussel 0,26 0,02 0,10 

Vlaanderen 0,50 0,03 0,24 

Wallonië 0,53 0,02 0,05 

België 0,46 0,03 0,17 

TABEL 33: AANTAL PARKEERPLAATSEN PER WERKNEMER 
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FIGUUR 37: STEDELIJKE EN NIET-STEDELIJKE GEBIEDEN IN BELGIË VOLGENS HET AANTAL PARKEERPLAATSEN PER 

WERKNEMER EN HET MODALE AANDEEL VAN DE WAGEN 

IMPACT VAN DE MAATREGELEN 

Om een idee te krijgen van de impact van een maatregel, kunnen we de modale verdeling bij 

de werkgevers die een maatregel nemen vergelijken met diegene die dezelfde maatregel niet 

nemen. Figuur 38 toont de voornaamste maatregelen uit de vragenlijst.  

We zien dat alle maatregelen (buiten deze voor het wagengebruik) een positief effect hebben. 

Voor de maatregelen die betrekking hebben op de fiets, het openbaar vervoer en carpool, 

wordt de impact op het modale aandeel van de betreffende vervoerswijze weergegeven. Bij 

de werkgevers die gratis openbaar vervoer aanbieden, komt 19% van de werknemers met het 

openbaar vervoer (oranje balk) terwijl dit slechts 12% is bij de werkgevers die dit niet doen (grijze 

balk). Analoog wordt voor de fietsmaatregelen de impact ervan op het fietsgebruik getoond. 

Bij de werkgevers die een fietsvergoeding aanbieden komt 15% van de werknemers met de fiets 

(groene balk) terwijl dit voor de andere werkgevers slechts 7% bedraagt.  

Werkgevers die gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers aanbieden, hebben 4% 

carpoolers tegenover 1% voor de andere werkgevers. Anderzijds is het aantal werknemers dat 

solo met de wagen komt veel lager indien men moet betalen voor een parkeerplaats. 

Bij de andere maatregelen wordt de impact op het wagengebruik weergegeven, zowel 

stimulerend als afradend. Zo komt bij de werkgevers die een bedrijfsvervoerplan opstellen 49% 

van de werknemers met de wagen. Voor de overige werkgevers bedraagt dit 72%. Anderzijds 

wijst het aanbieden van een tankkaart uit dat in dat geval 70% van de werknemers met de 

wagen naar het werk pendelt, terwijl dat bij de werknemers die de maatregel niet nemen, 

slechts 55% is. 

Deze cijfers moeten echter gerelativeerd worden. Er zijn verschillende andere factoren die een 

invloed hebben op deze resultaten, zoals bijvoorbeeld de verplichtingen opgelegd door het 

Brussels gewest. 
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FIGUUR 38: IMPACT VAN DE VOORNAAMSTE MAATREGELEN OP DE MODALE VERDELING 

 

Voor een objectiever zicht op de impact van de verschillende maatregelen, kunnen we de 

resultaten van de werkgevers vergelijken op basis van het feit of ze al dan niet een maatregel 

nemen, dit keer rekening houdend met hun toegankelijkheidsprofiel voor het openbaar vervoer, 

de afstanden van het woon-werkverkeer en het gewest van de werkplek. Dit wordt in de 

volgende tabel gedaan. 

Via deze methode hebben alle maatregelen (buiten de stimuli voor het wagengebruik) 

eveneens een positief effect. De maatregelen met de grootste impact op het wagengebruik 

zijn: het opstellen van een bedrijfsvervoerplan (-11%), het aanstellen van een 

mobiliteitscoördinator (-5%) en sensibiliseringsacties (-5%). Overdekte fietsenstallingen zijn van 

groot belang voor het fietsgebruik (+34% fietsers), net als de fietsvergoeding (+15%). We zien 8% 

meer gebruikers van het openbaar vervoer wanneer dit gratis aangeboden wordt aan de 

werknemers. Ten slotte, werkgevers met een interne carpooldatabank hebben meer dan 

dubbel zo veel carpoolers. 

Er zijn beperkingen aan deze berekening. Daarnaast blijven er verschillende factoren een rol 

spelen die we zonder verdere analyses niet allemaal apart kunnen isoleren. Terwijl de genomen 
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maatregelen wel degelijk een positieve impact hebben, blijft het precies kwantificeren hiervan 

een moeilijke oefening.  

 

Maatregel Impact  

Gratis openbaar vervoer  +8% OV 

Overdekte fietsenstalling +34% fiets 

Beveiligde fietsenstalling +16% fiets 

Sensibiliseringscampagne fiets +23% fiets 

Gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers +120% carpool 

Interne carpooldatabank  +56% carpool 

Kilometervergoeding privévoertuig +6% wagen 

Bedrijfswagens +13% wagen 

Tankkaart +15% wagen 

Bedrijfsvervoerplan -11% wagen 

Betalend parkeren voor de werknemers  -4% wagen 

Sensibiliseringsactie i.v.m. mobiliteit organiseren -5% wagen 

Mobiliteitscoördinator -5% wagen 

TABEL 34: IMPACT VAN DE VOORNAAMSTE MAATREGELEN REKENING HOUDEND MET BELANGRIJKE ANDERE 

FACTOREN  

 

Vooral voor de werkgevers in stedelijk gebied is het gebrek aan parkeermogelijkheden een 

bepalende factor bij de keuze van het vervoermiddel. Wanneer we de werkgevers vergelijken 

volgens de voorwaarden zoals hierboven beschreven, dan zien we dat er 4% minder 

werknemers met de wagen komen indien de parking betalend is. Ook zijn er meer dan dubbel 

zo veel carpoolers indien er gereserveerde parkeerplaatsen voor carpooling zijn.  

2. BEHEER VAN HET UURROOSTER EN TELEWERK

De organisatie van het uurrooster kan belangrijk zijn voor de mobiliteit van werknemers. In geval 

van zeer onregelmatige uren, buiten de spitsuren, kan bijvoorbeeld het openbaar vervoer niet 

worden gebruikt, en kan nog minder aan carpooling worden gedaan.  

In de praktijk hangt de organisatie van het uurrooster vooral af van het soort werk dat moet 

worden uitgevoerd. We maken een onderscheid tussen vaste uren (de aankomst- en 

vertrekuren zijn vast), glijdende uren (de aankomst- en vertrekuren zijn vrij, binnen een bepaalde 

marge), ploegendienst en tot slot onregelmatige uren. 

De trend onder werkgevers om steeds meer flexibiliteit aan te bieden, heeft positieve gevolgen 

wat de congestie betreft, aangezien alle werknemers zich niet langer op hetzelfde tijdstip 

moeten verplaatsen. Zo kunnen de spitsuren gespreid worden. Dat is ook positief voor het 

openbaar vervoer, dat in veel gevallen reeds verzadigd is op bepaalde uren. 
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Uurrooster 2017 2021 

Vast (tijdens de spitsuren) 37% 33% 

Vast (buiten de spitsuren) 3% 2% 

Glijdend 28% 31% 

Ploegenstelsel 14% 15% 

Onregelmatig 17% 19% 

TABEL 35: UURREGELING 

 

Zoals blijkt uit figuur 39, hangt het soort uurrooster sterk af van de bedrijfssector. Vaste uurroosters 

vinden we vooral terug in het onderwijs en in de bouwsector. Glijdende uren vinden we bij de 

Europese instellingen, banken en verzekeringsmaatschappijen, in de telecommunicatiesector of 

bij gewestelijke en federale besturen. Ploegendienst zien we vooral in de industrie, terwijl 

onregelmatige uren eerder in de gezondheidszorg, bij de maatschappelijke dienstverlening, 

horeca of in de transportsector gelden. 

 

 

FIGUUR 39: UURROOSTER VOLGENS BEDRIJFSSECTOR 
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Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis kreeg het telewerk een enorme boost. Binnen 

bedrijven waar de optie om van thuis uit te werken voorheen niet tot de mogelijkheden bestond, 

heeft de verplichting van telewerk als veiligheidsmaatregel ervoor gezorgd dat het regime 

(versneld) ingevoerd werd. Ook het aantal dagen telewerk per week steeg fel binnen de 

bedrijven waar het regime wel al van toepassing was. Bij de gegevens over telewerk in deze 

editie moeten we dus steeds rekening houden met het feit dat de situatie ten tijde van de 

enquête nog sterk werd beïnvloed door de nasleep van de gezondheidscrisis. 

Om zoveel mogelijk de normale omstandigheden te benaderen, werd aan de ondernemingen 

gevraagd om de enquête woon-werkverkeer pas in te vullen na de zomer van 2021. Vanaf de 

herfst werden de corona-veiligheidsmaatregelen opnieuw versoepeld en was het telewerk niet 

langer verplicht in de meeste gevallen. Toch bleek er een kentering te zijn ingezet in de 

organisatie van de arbeidstijden en werd er in vele gevallen (als de werksituatie het toeliet) 

overgeschakeld op een hybride manier van werken met zowel werkdagen ter plaatse op de 

vestigingseenheid als telewerkdagen.  

Omwille van de uitzonderlijke situatie en het vele telewerk, werd de vragenlijst licht aangepast 

naar de vraagstelling of de werknemer zich ten minste twee dagen per week naar de 

vestigingseenheid begeeft (voor iemand die een voltijdse prestatie levert), terwijl het in de vorige 

vragenlijsten om 50% van de werktijd ging. Om de voltijdse telewerkers niet te verliezen uit onze 

steekproef en om de continuïteit met de vorige edities te behouden, was er de mogelijkheid om 

de vervoerswijze “geen vervoermiddel vanwege de gezondheidscrisis” aan te duiden. In de 

online werknemersbevraging kon nadien eveneens aangeduid worden welk vervoersmiddel 

dan wel zou gebruikt worden onder normale omstandigheden.  

 

  Brussel Vlaanderen Wallonië België 

Geen telewerk 28% 66% 72% 60% 

Occasioneel telewerk 7% 8% 8% 8% 

1 dag/week 8% 6% 5% 6% 

2 dagen/week 19% 10% 8% 12% 

3 dagen en meer/week 29% 9% 7% 13% 

TABEL 36: AANTAL DAGEN TELEWERK PER WEEK VOLGENS DE GEWESTEN 

 

Tabel 37 geeft aan dat de mogelijkheid van telewerk of thuiswerk momenteel wordt 

aangeboden door 66% van de vestigingseenheden, goed voor 82% van de werknemers op wie 

de federale diagnostiek betrekking heeft. Dit percentage bedraagt 78% van de 

vestigingseenheden (93% van de werknemers) in Brussel. De werknemers die kunnen telewerken, 

doen ook effectief aan telewerk (77% ten opzichte van 72% voor alle vestigingen).
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  Brussel Vlaanderen Wallonië België ’17-‘21 

% vestigingen met mogelijkheid tot telewerken   78% 66% 61% 66% x 3,3 

% werknemers van de vestigingen met 

mogelijkheid tot telewerken   
93% 81% 72% 82% x 2,2 

% werknemers die telewerken  

(van alle vestigingen) 
72% 34% 28% 40% x 3,7 

% werknemers die telewerken  

(vestigingen met mogelijkheid tot telewerken) 
77% 42% 38% 49%  

% vermeden verplaatsingen 28% 12% 10% 15% x 6,2 

TABEL 37: TELEWERK 
 

Om ons een beter idee te vormen van de impact van telewerk, kunnen we het percentage 

berekenen van de verplaatsingen die dankzij telewerk worden vermeden, rekening houdend 

met het aantal telewerkers per vestigingseenheid en het gemiddelde aantal dagen telewerk 

per week. Zo gaat men ervan uit dat met deze praktijk 20% van het woon-werkverkeer kan 

worden bespaard door vestigingseenheden waar alle werknemers één keer telewerken per 

week. Daar moeten we echter bij vermelden dat de impact op het spitsuur zeer positief zal zijn, 

maar dat het aantal kilometers dat dagelijks wordt afgelegd, niet noodzakelijk zal dalen. Andere 

verplaatsingsredenen spelen immers ook een rol. De impact van het telewerk op de 

verplaatsingen wordt in het volgende punt meer uitgelicht.

Telewerk is natuurlijk niet mogelijk voor alle soorten werk. Net als bij de uurroosters, zijn er ook 

grote verschillen tussen de verschillende sectoren. De sectoren waar vooral op kantoor wordt 

gewerkt, laten uiteraard het meeste telewerk toe. Dit zijn de Europese instellingen, bank- en 

verzekeringssector, informatica- en telecommunicatiesector, of bij gespecialiseerde activiteiten 

zoals onderzoek. 

 

FIGUUR 40: PERCENTAGE TELEWERKERS VOLGENS BEDRIJFSSECTOR 
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IMPACT VAN TELEWERK OP HET TOTALE AANTAL VERPLAATSINGEN 

Met de ontwikkeling van telewerk, in het bijzonder tijdens de gezondheidscrisis, is het aantal 

woon-werkverplaatsingen over het algemeen aanzienlijk afgenomen. Er zijn echter nog andere 

factoren die de congestie op de wegen positief of negatief beïnvloeden. Tabel 38 geeft een 

raming van de theoretische evolutie van het aantal verplaatsingen per vervoerswijze, rekening 

houdend met verschillende gegevens. 

- Het aandeel van de wagen is met 3% afgenomen tussen 2005 en 2021, en daarbij 

komt nog de sterkere daling van het aandeel carpoolers.  

- Het totale aantal werknemers is in 16 jaar tijd gestaag toegenomen. Volgens 

gegevens van de RSZ is het aantal werknemers tussen 2005 en 2021 met 15% 

toegenomen, wat neerkomt op evenveel bijkomende potentiële verplaatsingen. 

- Het aandeel telewerkers is niet hetzelfde onder de gebruikers van elke vervoerswijze. 

Telewerkers zijn oververtegenwoordigd onder de treingebruikers (zie BeMob-

enquête). 

 Wagen  

(solo) 

Trein Metro,  

tram, bus 

Fiets Totaal  

wagens7 

Evolutie van het modale aandeel -3% -1% +8% +80%  

Evolutie van het aantal 

verplaatsingen, alsof er geen 

telewerk is 

+12% +14% +24% +108% +9% 

Raming van de evolutie van het 

aantal verplaatsingen, telewerk 

meegerekend 

+0,4% -34,4% -0,0% +81,0% -1,8% 

TABEL 38: IMPACT TELEWERK OP AANTAL VERPLAATSINGEN 
 

De eerste rij omvat de evolutie van de modale aandelen tussen 2005 en 2021, volgens de 

federale diagnostiek. De tweede rij houdt rekening met de toename van het totale aantal 

werknemers in diezelfde periode. De laatste rij omvat ten slotte de impact van telewerk. We 

houden rekening met de daling van ongeveer 15% van het aantal waargenomen 

verplaatsingen in deze federale diagnose, terwijl de verdeling per vervoermiddel is 

overgenomen uit de Bemob-enquête over telewerken die in 2022 werd uitgevoerd (BeMob-

enquête: Telewerk in België in 2022) komt. 

Zo stellen we vast dat de positieve impact van telewerk de toename van het aantal werknemers 

nauwelijks compenseert. Het aantal individuele verplaatsingen met de wagen zou tussen 2005 

en 2021 stabiel zijn gebleven en het totale aantal verplaatsingen met de wagen zou met slechts 

1,8% zijn afgenomen. 

Er moet worden opgemerkt dat de gegevens werden verzameld in een periode (eind 2021 – 

begin 2022) waarin de gezondheidscrisis nog een aanzienlijke invloed op het telewerkbeleid van 

een aantal werkgevers had. Hoewel de ontwikkeling van telewerk aanzienlijk is versneld, kan de 

impact ervan op de mobiliteit in de komende jaren minder groot zijn dan op het moment van 

deze enquête. 

Bovendien gaat het om een algemene raming voor een “gemiddelde dag”. Het aandeel 

telewerkers is echter groter op woensdag en vrijdag (BeMob-enquête: Telewerk in België in 

2022), wat betekent dat er op andere weekdagen een grotere verkeerscongestie is. 

 
7 Hier wordt ook rekening gehouden met de evolutie van het aantal carpoolers, waarbij één wagen voor twee 

carpoolers in aanmerking wordt genomen.  
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V. EXECUTIVE SUMMARY 

Woon-werkverkeer in België: de explosie van het fietsgebruik 

De federale diagnostiek van het woon-werkverkeer vond in 2021 voor de 6de keer plaats sinds 

2005. Wegens de COVID-19-gezondheidscrisis werd de uitrol van de enquête met een jaar 

uitgesteld. De enquête vond plaats tussen 1 juli 2021 en 31 januari 2022.    

Alle werkgevers, private en publieke, die minstens 100 werknemers in dienst hebben, moesten 

een vragenlijst invullen voor elk van hun vestigingseenheden waar minstens 30 mensen 

tewerkgesteld zijn. In totaal namen 3.598 verschillende werkgevers deel, goed voor 9.731 

vestigingseenheden en 1,6 miljoen betrokken werknemers. Hieronder volgen de belangrijkste 

conclusies. 

Belangrijkste trends 

1. Het fietsgebruik explodeert over het hele land, met een modaal aandeel van 14,1% 

tijdens de woon-werkverplaatsingen en een stijging van +26,3% ten opzichte van 2017. 

Het aantal fietsers varieert sterk per regio maar stijgt overal, voornamelijk in de steden. 

2. De impact van de COVID-19-gezondheidscrisis is voelbaar op verschillende vlakken:  

- Het openbaar vervoer, en dan vooral de trein, heeft te lijden onder de 

gezondheidscrisis (-11,5% voor trein ten opzichte van 2017 en -6,1% voor metro, 

tram en bus);  

- Op die manier houdt de wagen stand in het woon-werkverkeer (-0,6%). Het gebruik 

neemt zelfs licht toe in Wallonië;   

- De invoering van telewerk in veel sectoren is belangrijk voor een daling van het 

aantal woon-werkverplaatsingen maar biedt geen sluitend antwoord op de 

bestaande mobiliteitsvraagstukken. 

3. Werkgevers blijven nog steeds meer en meer maatregelen nemen: zo is de 

fietsvergoeding zo goed als overal ingevoerd. 
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HET FIETSGEBRUIK EXPLODEERT OVER HET HELE LAND  

De fiets is het vervoermiddel dat over alle gewesten heen de sterkste stijging kent doorheen de 

jaren. De stijging van het modale aandeel van de fiets zet zich sinds de laatste editie van de 

federale enquête in 2017 alleen nog maar krachtiger door.  

In 2021 nam 14,1% van de deelnemende werknemers in België de fiets als voornaamste 

hoofdvervoermiddel doorheen het jaar (ten opzichte van 7,8% in 2005 en 11,1% in 2017). Dit komt 

neer op 20,8% werknemers in Vlaanderen, 7,2% in Brussel en 2,4% in Wallonië.  

De fiets verstevigt haar positie in Vlaanderen, terwijl alle andere vervoerswijzen erop achteruit 

gaan. Zelfs over iets langere afstanden wordt de fiets (dankzij onder andere de opmars van de 

elektrische fietsen en de speedpedelecs) een volwaardig alternatief.  

Brussel is het gewest met de grootste evolutie wat betreft het fietsgebruik. Ten opzichte van de 

vorige editie van de diagnostiek zijn er 65,5% fietsers bijgekomen. De actieve modi zetten zich 

samen door in het Brusselse Gewest. 

In Wallonië is het aandeel fietsers ongeveer 10 keer lager dan in Vlaanderen maar we zien een 

trend die zich voordoet in het ganse land: binnen de stedelijke dichtbevolkte gebieden stijgt het 

aandeel werknemers dat de overstap maakt naar de fiets sterker dan in de minder bevolkte 

buitengebieden. Voor het eerst sinds 2005 neemt de fiets een groter aandeel in binnen de 

dichtbevolkte zones in België dan erbuiten. 

DE IMPACT VAN DE COVID-19-GEZONDHEIDSCRISIS IS 

VOELBAAR OP VERSCHILLENDE VLAKKEN 

HET OPENBAAR VERVOER HEEFT TE LIJDEN ONDER DE GEZONDHEIDSCRISIS  

Het aandeel van het openbaar vervoer krijgt lichte klappen (-6,1% voor metro, tram en bus en -

11,5% voor de trein sinds 2017), onder meer als gevolg van de veiligheidsvoorschriften die in 

voege waren tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis. Daarnaast heeft de forse toename van 

het aantal dagen telewerk sinds de lockdownperiodes voornamelijk een weerslag gehad op 

het gebruik van het openbaar vervoer. De bedienden en ambtenaren die het meest in 

aanmerking komen om te telewerken, blijken tevens de grootste gebruikers van het openbaar 

vervoer en meer bepaald van de trein te zijn. 

Wat het openbaar vervoer betreft, steekt het Brusselse gewest met kop en schouders uit boven 

de andere gewesten. Terwijl het aandeel van het openbaar vervoer in 2005 nog gelijk was aan 

dat van de wagen, wordt er nu duidelijk meer gebruik van gemaakt. De invloed van de 

gezondheidscrisis op het woon-werkverkeer zorgde de voorbije jaren echter voor een lichte 

daling in die evolutie. Vooral het treinverkeer richting hoofdstad krijgt een deuk, het gebruik van 

metro, tram en bus blijft stabiel. 

Vlaanderen en Wallonië kennen een gelijkaardig gebruik van het openbaar vervoer, het 

aandeel blijft er relatief stabiel. 

De resultaten tonen het enorme belang van de bereikbaarheid van de werkplekken met het 

openbaar vervoer. In de 27,5% minst goed gelegen vestigingseenheden (2673 vestigingen) 

bedraagt het percentage werknemers dat gebruik maakt van het openbaar vervoer minder 

dan 2%. In de 5,4% best gelegen vestigingen (522), in het centrum van Brussel of Antwerpen, 

bedraagt het aandeel van het openbaar vervoer daarentegen meer dan 60%. 
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DE WAGEN HOUDT STAND IN HET WOON-WERKVERKEER 

De wagen neemt doorheen de opeenvolgende edities van de diagnostiek geleidelijk af maar 

deze afname blijft gering. Deze trend zien we voornamelijk in Brussel en Vlaanderen voorkomen. 

In Brussel zorgt een toename in gebruik van het openbaar vervoer (van een modaal aandeel 

van 47,9% in 2005 naar 49,8% in 2021) en van de actieve modi (van 3,8% naar 11,3%) voor een 

daling van het wagengebruik, in Vlaanderen is het in hoofdzaak de fiets die pendelaars uit de 

wagen haalt (van 12,3% naar 20,8%). In Wallonië is deze kentering niet ingezet. Het aandeel van 

de wagen is er momenteel zelfs iets hoger dan bij het begin van de diagnostiek in 2005 (van 

80,4% naar 84,7%). 

TELEWERKEN IS BELANGRIJK VOOR EEN DALING VAN HET AANTAL WOON-

WERKVERPLAATSINGEN  

Twee derde van de deelnemende vestigingseenheden gaf aan telewerk aan te bieden, wat 

goed is voor 82% van de werknemers op wie de federale diagnostiek betrekking heeft. Ten 

opzichte van 2017 zijn er 3,7 maal meer werknemers die aan telewerk doen. Ook het aantal 

telewerkdagen werd sinds de gezondheidscrisis ferm opgetrokken, waardoor het aantal 

vermeden verplaatsingen als gevolg van telewerk, meer dan 6 maal gestegen is op 4 jaar tijd.  

20% van het woon-werkverkeer kon worden bespaard op het moment van de enquête door 

vestigingseenheden waar alle werknemers één keer telewerken per week. De impact op het 

spitsuur kan zeer positief zijn, maar het aantal kilometers dat dagelijks wordt afgelegd, zal niet 

noodzakelijk dalen. Andere verplaatsingsredenen spelen immers ook een rol. Daarnaast stellen 

we vast dat de positieve impact van telewerk de toename van het aantal werknemers (+15% 

tussen 2005 en 2021) nauwelijks compenseert.  

De gegevens werden verzameld in een periode (eind 2021 – begin 2022) waarin de 

gezondheidscrisis nog een aanzienlijke invloed op het telewerkbeleid van een aantal 

werkgevers had. Hoewel de ontwikkeling van telewerk aanzienlijk is versneld, kan de impact 

ervan op de mobiliteit in de komende jaren minder groot zijn dan op het moment van deze 

enquête.  

WERKGEVERS BLIJVEN NOG STEEDS MEER EN MEER 

MAATREGELEN NEMEN 

Over de verschillende edities van de diagnostiek heen is het duidelijk dat er een forse stijging is 

in het aantal werknemers op wie de maatregel van toepassing is.  

De Brusselse werkgevers nemen over het algemeen meer maatregelen om meer duurzame 

vervoerswijzen aan te moedigen. Dit komt onder meer omdat de grotere werkgevers in Brussel 

via de bedrijfsvervoerplannen de wettelijke verplichting hebben een aantal maatregelen te 

implementeren.  

De fietsvergoeding, die tot 25 cent per kilometer belastingvrij is, wordt door bijna alle grote 

werkgevers aangeboden (95% van de vestigingseenheden). 73% van de bevraagde 

vestigingseenheden biedt een overdekte fietsenstalling aan en in 59% van de vestigingen wordt 

gratis openbaar vervoer aangeboden. 
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VI. WOON-WERKVERPLAATSINGEN IN ÉÉN 

OOGOPSLAG 

BELGIË 2005 2017 2021 ’05-‘21 ’17-‘21 

Wagen (alleen) 66,8% 65,0% 64,6% -3,3%  -0,6% 

Carpool 4,7% 2,5% 1,8% -61,1% -27,1% 

Motorfiets 1,7% 1,2% 0,9% -46,5% -18,9% 

Trein 9,5% 10,6% 9,4% -1,2% -11,5% 

Metro, tram, bus 5,9% 6,8% 6,4% + 7,8% -6,1% 

Collectief vervoer werkgever 1,2% 0,6% 0,5% -60,1% -15,5% 

Fiets 7,8% 11,1% 14,1% +80,3% +26,3% 

Te voet 2,4% 2,3% 2,4% -0,5% +3,1% 
 

BRUSSEL 2005 2017 2021 ’05-‘21 ’17-‘21 

Wagen (alleen) 45,1% 36,2% 36,6% -18,9% +1,2% 

Carpool 2,5% 1,4% 1,1% -54,6% -17,8% 

Motorfiets 0,8% 1,3% 1,2% +53,4% -10,0% 

Trein 32,2% 34,0% 30,2% -6,2% -11,0% 

Metro, tram, bus 15,0% 19,1% 19,4% +29,8% +1,8% 

Collectief vervoer werkgever 0,7% 0,2% 0,2% -72,7% -11,2% 

Fiets 1,2% 4,4% 7,2% +493,8% +65,5% 

Te voet 2,6% 3,5% 4,1% +59,2% +14,5% 
 

VLAANDEREN 2005 2017 2021 ’05-‘21 ’17-‘21 

Wagen (alleen) 68,7% 67,6% 66,7% -2,9% -1,3% 

Carpool 5,2% 2,6% 1,8% -64,4% -30,1% 

Motorfiets 2,2% 1,2% 0,9% -57,4% -24,0% 

Trein 4,1% 5,2% 4,3% +6,3% -17,2% 

Metro, tram, bus 3,9% 3,7% 3,1% -21,1% -17,9% 

Collectief vervoer werkgever 1,6% 0,8% 0,7% -57,6% -14,8% 

Fiets 12,3% 17,0% 20,8% +68,6% +21,9% 

Te voet 2,1% 1,7% 1,7% -19,3% -3,1% 
 

WALLONIË 2005 2017 2021 ’05-‘21 ’17-‘21 

Wagen (alleen) 80,4% 83,3% 84,7% +5,4% +1,7% 

Carpool 5,2% 3,1% 2,4% -54,0% -23,0% 

Motorfiets 1,5% 0,9% 0,7% -49,4% -13,0% 

Trein 4,4% 4,0% 3,5% -19,9% -11,9% 

Metro, tram, bus 3,6% 4,1% 3,2% -10,7% -20,5% 

Collectief vervoer werkgever 0,5% 0,2% 0,2% -62,2% -25,1% 

Fiets 1,3% 1,6% 2,4% +88,1% +49,7% 

Te voet 3,2% 2,8% 2,8% -12,3% -0,7% 
 




