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DIAGNOSTIEK WOON – WERKVERKEER 
VAN  30 JUNI 2005 

 
 
 

I. Inleiding 
 

I.a. Algemeen 
 
In 2003 heeft de wetgever via de programmawet van 8 april 2003, met name 
de artikelen 161 tot 170, aan alle bedrijven en openbare instellingen die 
gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen, en binnen die categorie 
ook elke vestigingseenheid met gemiddeld minstens meer dan 30 
werknemers,de verplichting opgelegd om driejaarlijks een diagnostiek te 
maken van de woon- werkverplaatsingen van hun werknemers. 
 
De programmawet van 22 december 2003 heeft  in zijn artikel 479 de 
inwerkingtreding van bovenvermelde bepalingen met 1 jaar uitgesteld. 
Concreet betekende dit dat de diagnostiek voor de eerste keer moest worden 
gemaakt op basis van de situatie die op 30 juni 2005 in de bedrijven en 
instellingen bestond. 
 
In het raam van de beperking van de administratieve lasten voor de bedrijven 
en instellingen heeft de Regering ervoor geopteerd het project van de 
diagnostiek omtrent de woon-werkverplaatsingen van de werknemers te 
kaderen in het zogenaamde E-government. Dit betekende dat alle informatie 
die reeds bij de federale overheid aanwezig is niet meer bij de betrokken 
ondernemingen of instellingen mocht worden opgevraagd. Vandaar dat wij de 
inlichtingen betreffende aantallen personeelsleden en wijze van tewerkstelling 
via de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ) moesten opvragen bij 
de RSZ en de RSZPPO, met tussenkomst van het Rijksregister. Het 
betekende eveneens dat de invoering van de gegevens omtrent de bedrijven 
en instellingen en hun vestigingseenheden moesten gebeuren aan de hand 
van de nummers van de Kruispuntbank voor de Ondernemingen(KBO). 
Vooral dat laatste gaf aanleiding tot heel wat problemen omdat de KBO zelf 
nog maar werd opgestart. Bijzonder wat de vestigingseenheden van de 
instellingen uit de publieke sector aangaat, moeten we vaststellen dat er nog 
heel wat moet op punt gesteld worden. 
 
Het ontbreken van vestigingseenheden in een groot deel van de publieke 
sector had tot gevolg dat die instellingen hun verplichtingen niet via 
elektronische weg konden nakomen. De federale ICT dienst, Fedict, had er 
immers voor geopteerd de applicatie zo te laten ontwerpen dat bedrijven en 
instellingen zich moesten aanloggen via hun vestigingseenheidsnummer. 
Wanneer zij niet beschikten over een dergelijk nummer konden zij de enquête 
niet elektronisch invoeren. Om al deze informatie niet te verliezen, heeft de 
FOD Mobiliteit en Vervoer er dan voor geopteerd om die enquêteformulieren 
op papier te laten opsturen via de post. Dit had natuurlijk tot gevolg dat deze 
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enquêtes (ongeveer 36%) nog door medewerkers van de FOD moesten 
ingebracht worden in de databank alvorens deze consulteerbaar werd. 
  
Ter informatie kunnen wij nog mededelen dat waar wij oorspronkelijk het 
aantal te verwachten enquêtes op ongeveer 10.000 hadden geraamd (dit was 
een schatting omdat het bijzonder moeilijk is een precies zicht te krijgen op 
het aantal vestigingseenheden), wij uiteindelijk 8.774 enquêtes ontvingen. Dit 
is een goede responsgraad (ongeveer 88% t.o.v. het geraamde aantal). Dit is 
mede te wijten aan de verschillende rappels die door de Voorzitter van de 
FOD naar de diverse bedrijven en instellingen werden verstuurd (zowel 
elektronisch, als per post). 
 
Teneinde de dienstverlening aan de bedrijven en instellingen die de enquête 
moesten invullen te optimaliseren, werd er een contract gesloten met de VZW 
Smalls – Eranova voor het verzorgen van de helpdesk. 
Deze helpdesk heeft gefunctioneerd van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 en 
was bereikbaar van maandag tot vrijdag van 07u00 tot 20u00. In totaal 
werden 4233 oproepen beantwoord. 
 
Het is bijzonder belangrijk hier nog eens te benadrukken dat deze wetgeving 
via het invoeren van het verplicht advies van de ondernemingsraden, of in hun 
afwezigheid van de andere bevoegde organen van syndicaal overleg, over de 
door de werkgever ingevulde enquête, voor het eerst op een systematische 
wijze een algemene discussie rond de mobiliteitsproblemen in de grote 
bedrijven en instellingen van het land op gang heeft gebracht. 
 
Hierna volgt een beschrijving van de resultaten van de enquête.  
 
De besproken resultaten hebben betrekking op 8.774 vestigingseenheden en 
1.339.976 werknemers. 
 
I.b. Participatie aan de enquête. 
 
62,3% of 5.464 van die vestigingseenheden situeren zich in Vlaanderen, 
24,7% of 2.165 in Wallonië en 13,0% of 1.145 in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 
 
Onderstaande kaartjes geven een idee van het aantal vestigingseenheden die 
in de diagnostiek voorkomen per arrondissement en per gemeente. 
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 Figuur 0a 
 
 

 Figuur 0b 
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Van de betrokken personeelsleden (1.339.976) zijn 55% mannen en 45% 
vrouwen.  De geografische verdeling is als volgt:  
-Vlaanderen 793.379,  met 55,6% mannen en 44,4% vrouwen; 
-Wallonië 289.495 met 54,6% mannen en 45,4% vrouwen; 
-Brussels Hoofdstedelijk Gewest 257.102 met 53,5% mannen en 46,5% 
vrouwen. 
 
Op basis van een extrapolatie van de RSZ gegevens komen we tot 24,4% 
deeltijdse werknemers, 9,9% bij de mannen en 44,4% bij de vrouwen.  In 
Vlaanderen gaat het om 25,4% (10,0% mannen en 47,5% vrouwen), in 
Wallonië om 25,7% (10,2% mannen en 44,9% vrouwen) en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest om 19,8% (9,4%  mannen en 34,1% vrouwen). 
 
De interim-werknemers vertegenwoordigen 3,1% (3,9% bij de mannen en 
2,1% bij de vrouwen). In Vlaanderen zijn er bij de betrokken 
vestigingseenheden 2,8% interims (2,8% bij de mannen en 2,7% bij de 
vrouwen), in Wallonië* 2,0% (2,2% bij de mannen en 1,7% bij de vrouwen) en 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,0% (1,0% bij de mannen en 1,0% bij 
de vrouwen). 
 
 
I.c. De Vragenlijst 
 
De hierna volgende analyse gebeurt op basis, en in volgorde van de 
vragenlijst die aan de betrokken bedrijven en instellingen werd voorgelegd*. 
 
 

                                            
* cijfers interim-werknemers Wallonië gecorrigeerd op 7 maart 2008 
* de vragenlijst met haar verplichte gedeelte ( zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) 
en haar facultatieve gedeelte ( zoals ter beschikking gesteld van de bedrijven en instellingen) 
gaat als bijlage aan dit verslag 
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II. Bevindingen met betrekking tot de gebruikte 

transportmodi bij de verplaatsingen van de werknemers 
 

De wagen blijkt het vervoersmiddel bij uitstek te zijn voor de woon-
werkverplaatsingen. Op Belgisch niveau gebruikt 65,6% van de werknemers 
de wagen (van de in Vlaanderen tewerkgestelde werknemers is dit 67,6% en 
in Wallonië zelfs 78,8% terwijl het voor de in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest tewerkgestelde werknemers 44,7% bedraagt). We spreken hier over 
het sologebruik van de wagen of met familie. Wanneer we daar dan nog de 
4,5% carpoolers bijnemen komen we voor het land aan 70,1% 
autogebruikers. 
 
Het openbaar vervoer scoort niet slecht met 15,1%. Het treinvervoer neemt 
hiervan 9,3% voor zijn rekening en het bus/tram/metroverkeer 5,8%. Wanneer 
we dit uitsplitsen over de gewesten, dan stellen we vast dat 3,9% van de in 
Vlaanderen tewerkgestelde werknemers de trein neemt, 4,3% van de in 
Wallonië tewerkgestelde werknemers en 31,5% van de in Brussel 
tewerkgestelde werknemers. Met betrekking tot bus/tram/metro zijn de cijfers 
3,8% in Vlaanderen, 3,6% in Wallonië en 14,5% in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 
 
Het gebruik van de fiets in de woon- werkverplaatsingen is vooral een Vlaams 
gegeven. Op Belgisch niveau zijn er 7,7% fietsers, in Vlaanderen is dit 12,1%, 
Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest halen elk 1,2%. 
 
Het stappen vertegenwoordigt in België 2,4% van de woon – 
werkverplaatsingen. In Vlaanderen is dit 2,0%, in Wallonië 3,2% en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,5%. 
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III. Analyse van de gegevens op basis van hun 
geografische voorstelling 

 

Figuur 1a 
 

 
Figuur 1b 
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De kaarten die het gebruik van de wagen (solo of met familie) als 
hoofdvervoermiddel illustreren, tonen duidelijk aan dat het gebruik ervan 
afneemt naarmate de verstedelijkingsgraad op de plaats van tewerkstelling 
toeneemt en het openbaar vervoer beter uitgebouwd is. 
Deze tendensen zijn meer uitgesproken in Vlaanderen en Brussel dan in 
Wallonië. 
 
Dit komt nog beter tot uitdrukking in de kaart per gemeente. ∗
Hier zien we duidelijk dat de agglomeraties als Gent, Antwerpen, Brussel, 
Bergen en Namen beduidend minder automobilisten hebben in het kader van 
de woon-werkverplaatsingen. Twee grote Waalse agglomeraties, met name 
Charleroi en Luik vormen hierop enigszins een uitzondering. 
 
 
 

 
Figuur 1c 

 

                                            
∗ De witte vlekken op de verschillende kaarten worden veroorzaakt door het feit dat de 
betreffende gemeenten (of arrondissement) geen vestigingseenheden huisvesten waarvan 
we bruikbare gegevens hebben ontvangen. De scope van het onderzoek werd immers 
beperkt tot bedrijven en instellingen met gemiddeld meer dan 100 werknemers, voor alle 
vestigingseenheden met minstens 30 werknemers.  
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Figuur 1d 

 
Het gebruik van de wagen (solo of met familie) voor het afleggen van het 
voortraject, zijnde het traject tussen de woonplaats en de plaats waar men 
het hoofdvervoermiddel neemt, ligt voor België op 4,8%. Dit is vrij weinig, 
maar daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat 65,6% van de Belgen als 
hoofdvervoermiddel de wagen gebruikt (excl. carpool) en dus met de wagen 
van thuis vertrekt en geen voortraject heeft. Terwijl respectievelijk 9,3% van 
de Belgen de trein als hoofdvervoermiddel heeft en 5,8% De Lijn/MIVB/TEC. 
Het is voornamelijk in de categorie van de werknemers die als 
hoofdvervoermiddel de trein, de bus of de tram/metro hebben dat er rekening 
dient te worden gehouden met een voortraject. Als we per gewest kijken, 
stellen we vast dat van de werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest tewerkgesteld zijn er 14,2% de auto gebruiken voor het afleggen van 
het voortraject, voor Vlaanderen bedraagt dit 2,5% en in Wallonië 3,4%. 
Dit doet ons dan ook concluderen dat hoe lager het gebruik is van de wagen 
voor het afleggen van het hoofdtraject, hoe hoger het gebruik ervan is voor 
het afleggen van het voortraject om het station of de stopplaats van het 
openbaar vervoer te bereiken. Waarbij natuurlijk nog eens dient te worden 
benadrukt dat iemand die zijn hoofdtraject met de wagen doet, in principe 
geen voortraject heeft (uitzondering hierop vormen de carpoolers die zich 
eerst naar een carpoolparking begeven.) 
 
Deze antwoorden betreffen het facultatief deel van de vragenlijst, het werkelijk 
percentage zou dus wel eens hoger kunnen liggen. 
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Figuur 1e 

 

 
Figuur 1f 
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Het gebruik van de wagen (solo of met familie) voor het afleggen van het 
natraject (de verplaatsing tussen de stopplaats van het hoofdvervoermiddel 
en de eindbestemming) ligt een heel stuk lager dan het gebruik van de wagen 
in het voortraject. Het gaat om 1,4% voor het land en respectievelijk 1,1% 
voor Vlaanderen, 0,6% voor Wallonië en 3,5% voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 

 
Figuur 2a 
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Figuur 2b 

 
Het gebruik van de wagen als hoofdvervoermiddel met één of meerdere 
collega’s (carpooling) bedraagt voor het land 4,5%, terwijl dit voor de 
gewesten respectievelijk 5,1% voor Vlaanderen, 4,8% voor Wallonië en 2,4% 
voor Brussel bedraagt.  
 
Opvallend hierbij is dat voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de meer 
perifere arrondissementen, zoals Veurne, Tongeren, Neufchâteau en Aarlen 
het aandeel van de carpoolers in de woon-werkverplaatsingen hoger ligt. 
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Figuur 3a 

 
Figuur 3b 

 
Het gebruik van de trein als hoofdvervoermiddel in de woon-
werkverplaatsingen ligt voor het land op 9,3%. Voor Vlaanderen ligt dit op 
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3,9%, voor Wallonië op 4,3% en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 
31,5%. 
 
Het feit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hier bijzonder goed scoort 
mag niet verbazen omdat de hoofdstad hét knooppunt is van het 
spoorwegverkeer in België. Daarenboven zijn in Brussel de meeste 
overheidsdiensten gevestigd die hun werknemers gratis - of bijna gratis - laten 
gebruik maken van het openbaar vervoer. 
 
Opvallend is dat naast Brussel ook het arrondissement Namen sterk scoort 
met in het bijzonder de stad Namen. We mogen aannemen dat de goede 
treinverbindingen, de goede ligging van het station en het feit dat Namen de 
hoofdstad van Wallonië is met heel wat ambtenaren hier niet vreemd aan zijn.  
 
Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke agglomeraties die het op het vlak  
van het gebruik van de trein als hoofdvervoermiddel goed doen. Het betreft 
Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen en Bergen, maar ook een aantal 
typische spoorgemeenten zoals Trois Ponts, Ottignies-Louvain-la-Neuve,  
Rochefort, Libramont, Neufchâteau en ‘s Gravenbrakel. 
Dit illustreert nogmaals dat de kwaliteit van de treinverbindingen hier een rol 
speelt. 
 

 
Figuur 4a 
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Figuur 4b 

 
Het gebruik van het stedelijk en regionaal vervoer (De Lijn, MIVB, TEC) als 
hoofdvervoermiddel is globaal genomen vrij beperkt met 5,8% voor België, 
3,8% voor Vlaanderen en 3,6% voor Wallonië. Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest vormt hierop een uitzondering met 14,5%. Naast het Brussels 
Hoofdstedelijk Gebied, kent deze vervoersmodus het meest succes voor de 
werknemers die tewerkgesteld zijn in de arrondissementen Antwerpen en 
Luik.  
 
Algemeen kan men stellen dat het stedelijk en regionaal vervoer het meest 
succes kent in de verstedelijkte gebieden. 
 
Nergens ligt het gebruik van het stedelijk en regionaal vervoer boven de 25%. 
Buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er trouwens weinig gemeenten 
waar men boven de 10% uitstijgt. Enkel Antwerpen (10,61%), Bitsingen 
(10,71%) en Neerpelt (10,62%) halen meer dan 10%. 
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Figuur 4c 

 

 
Figuur 4d 
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Het gebruik van het stedelijk en regionaal vervoer (De Lijn, MIVB, TEC) 
voor het afleggen van het voortraject is beperkt, amper 1,8% voor België. 
Maar als we dit vergelijken met de gevallen waar het voortraject wordt 
afgelegd met de wagen (4,8%), moeten we zeggen dat het stedelijk en 
regionaal vervoer het relatief gezien nog niet zo slecht doet.  
 
Het merendeel van deze verplaatsingen wordt gegenereerd door werknemers 
die tewerkgesteld zijn te Brussel (4,7%). Dit hoeft niet te verbazen, vermits het 
ook die werknemers zijn die in zeer ruime getale de trein als 
hoofdvervoermiddel gebruiken en dus meer dan andere werknemers  een 
voortraject hebben af te leggen. Een middel om het station van vertrek te 
bereiken, is het stedelijk en regionaal vervoer. 
 
Voor de werknemers tewerkgesteld in Vlaanderen en Wallonië gaat het over 
respectievelijk 1,0 en 1,7%. 
 
Nogmaals: aan deze cijfers mag geen absolute waarde worden gehecht 
omdat zij betrekking hebben op het facultatief deel van de vragenlijst. 
 
 

 
Figuur 4e 
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Figuur 4f 

 
 
Het gebruik van het stedelijk en regionaal vervoer (De Lijn, MIVB, TEC) 
voor het afleggen van  het natraject is op het niveau van België beperkt tot 
3,2%. Ook hier scoort het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw het best 
met 11,5% van de er tewerkgestelde werknemers. 
 
Er valt op te merken dat dit transportmiddel vooral succesvol is als aanvullend 
vervoersaanbod wanneer de trein als hoofdvervoermiddel wordt gebruikt. 
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Figuur 5a 

 

 
Figuur 5b 
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Figuur 5c 

 
Figuur 5d 
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Figuur 5e 

 
Figuur 5f 

 
De kaarten onder het nummer 5 hebben betrekking op het door de 
werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer van werknemers. 
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Wat het hoofdvervoermiddel aangaat kunnen we vaststellen dat dit op de 
schaal van België een vrij marginaal gebeuren is dat nauwelijks 1,2% van de 
werknemers betreft. Voor Vlaanderen liggen de cijfers iets beter met 1,6%. Bij 
nadere analyse blijkt dat een aantal bedrijven uit de chemiesector [ zoals 
B.A.S.F Antwerpen (44,3%), Bayer Antwerpen (55,5%), Lanxess Antwerpen 
(58,3%), Lanxess Beveren (51,7%) en Degussa Antwerpen (29,4%)] en uit de 
autoassemblage, [met o.m. Volvo in Gent (16% van de werknemers), Van 
Hool in Lier (14%) en Ford in Genk (11%)] hierin een belangrijk aandeel 
hebben. Ook de beschutte werkplaatsen zijn op dit vlak niet onbelangrijk. 
Voor Wallonië is het cijfer 0,4% en voor Brussel 0,7%, hoewel het collectief 
vervoer door de werkgever georganiseerd er bij sommige werkgevers ook een 
vrij belangrijk aandeel van de woon - werkverplaatsingen vormt (zoals bij 
Volkswagen in Vorst waar 17% van de werknemers hiervan gebruik maken).  
 
Men mag aannemen dat de bereikbaarheid van sommige vestigingseenheden 
en vooral het werken in ploegenstelsel, met de behoefte aan vervoer buiten 
de normale uren voor woon - werkverkeer hierin een rol spelen. Terwijl voor 
de beschutte werkplaatsen het minder mobiel karakter van de er 
tewerkgestelde personeelsleden bepalend zal zijn. 
 
Wat het voortransport betreft (kaarten 5c en 5d) is het fenomeen op het 
niveau van België met 0,0% onbestaande. Het privé georganiseerd collectief 
vervoer voor het natransport is met 0,5% voor het land, 0,3% voor 
Vlaanderen en 0,4% voor Wallonië – globaal gezien – ook zeer beperkt. Het 
bereikt nochtans 1,5% in Brussel, waar enkele moeilijker bereikbare 
ondernemingen of instellingen het vervoer van de werknemers vanaf de 
treinstations voorzien. 
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Figuur 6a 
 

 
Figuur 6b 

 
Het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel is met 7,7% van de in 
België tewerkgestelde werknemers zeker niet onbelangrijk. 
 
Dat dit nog veel te veel een Vlaamse aangelegenheid is met 12,1% tegenover 
slechts 1,2% in Wallonië en 1,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt 
duidelijk uit de cijfers. 
 
Het bestaan van een fietstraditie en het feit dat het vlakke terrein in 
Vlaanderen zich hier beter toe leent dan het heuvelachtige landschap in 
Wallonië, zal hier natuurlijk niet vreemd aan zijn. Dit vertaalt zich op zijn beurt 
in het fietsbezit. Op basis van de cijfers van 1999* gaf dit voor Vlaanderen 
4.202.531 fietsen voor volwassenen, 269.725 voor het BHG en 1.330.628 
voor Wallonië. 
 
Het gering aantal fietsers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan worden 
verklaard door het grootstedelijk karakter, het drukke verkeer en het 
ontbreken van voldoende veilige fietsinfrastructuur. Het feit dat het stedelijk en 
regionaal vervoer er beter uitgebouwd is, heeft vermoedelijk ook tot gevolg 
dat een aantal mensen die anders de fiets zouden nemen nu het openbaar 
vervoer nemen. 

                                            
*  Nationale enquête naar de mobiliteit van de huishoudens (december 1998 – november 1999), 
Synthese van het eindverslag, april 2001, blz. 13 
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Nochtans, wanneer we de gegevens bekijken op het niveau van de 
gemeenten stellen we vast dat de Vlaamse steden het op fietsgebied in het 
algemeen niet slecht doen. Brugge is de uitschieter met 25,3%, maar ook 
Antwerpen (10,6%), Gent (11,5%), Hasselt (10,5%), Leuven (10,8%) en 
Kortrijk (13,7%), scoren behoorlijk.  
 
Onderstaande kaart toont ook aan dat, althans naar de perceptie, de 
gevaarlijke fietsroutes zich voornamelijk in de verstedelijkte gebieden 
bevinden. 

 Figuur 6c 
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Figuur 6d 

 

 
Figuur 6e 
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Voor het voortraject gebruikt op Belgisch niveau 1,9% van de werknemers 
de fiets, in Vlaanderen bedraagt dit 1,9%, in Brussel 3,3% en in Wallonië 
0,4%.  Het arrondissement Oostende vormt hierop met 4,25% een 
uitzondering. 
 
 

 
Figuur 6f 
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Figuur 6g 

 
 
In het natraject maken minder werknemers gebruik van de fiets. Het gaat 
respectievelijk om 0,9% in België, 1,1% van de in Vlaanderen tewerkgestelde 
werknemers, 0,2% van de in Wallonië tewerkgestelde werknemers en 0,5% 
van de in Brussel tewerkgestelde werknemers. 
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Figuur 7a 

 

 
Figuur 7b 
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Figuur 7c 

 

 
Figuur 7d 
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Figuur 7e 

 

 
Figuur 7f 
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Het gebruik van de motor of bromfiets als hoofdvervoermiddel is vrij 
beperkt. 1,7% van de werknemers in België maken er gebruik van. Op 
Vlaams niveau is dit 2,1%, op Waals niveau 1,4% en op Brussels niveau is dit 
slechts 0,7%. 
 
Wanneer we meer in detail kijken stellen we vast dat dit in Vlaanderen vooral 
een aangelegenheid is van de provincies Oost – en West-Vlaanderen en 
Antwerpen. In Wallonië vinden we de motor – en bromfietsgebruikers vooral 
terug in de provincie Luik. 
 
In het voor- en natraject kunnen we stellen dat het gebruik van de motor of 
bromfiets nauwelijks voorkomt, vermits hier voor België respectievelijk slechts 
sprake is van 0,2% en 0,1%. 
 
 
 

 
Figuur 8a 
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Figuur 8b 

 

 
Figuur 8c 
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Figuur 8d 

 

 
Figuur 8e 
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Figuur 8f 

 
Als hoofdvervoermiddel maakt het stappen in België slechts 2,4% uit van 
de woon –werkverplaatsingen van werknemers. Voor Vlaanderen is dit 2,1%, 
voor Wallonië 3,2% en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,5%. 
 
Het feit dat slechts 2,4% van de woon-werkverplaatsingen te voet gebeuren, 
zou kunnen te wijten zijn aan het feit dat wij in dit onderzoek ons gefocust 
hebben op de grote bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers. 
We kunnen veronderstellen dat dit soort bedrijven meer werknemers aantrekt 
uit verder afgelegen gebieden.*
 
Dat het Waalse percentage hier anderhalve maal dit van Vlaanderen is, zou 
kunnen verklaard worden door het feit dat heel wat agglomeraties er zich 
ontwikkeld hebben rond de fabrieken. 
 
Het stappen is duidelijk significanter in het voor- en natraject, met 
respectievelijk 4,3 en 5,3% op Belgisch niveau. 
 
Wat het voortraject aangaat zijn de cijfers 3,8% voor Vlaanderen, 3,5% voor 
Wallonië en 7,0% voor Brussel. 
 

                                            
* De verplaatsingsenquête Mobel toont aan dat het stappen in de woon - werkverplaatsingen 
op Belgisch niveau 4,3% van het totaal aantal woon - werkverplaatsingen voor zijn rekening 
neemt. 
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Wat het natraject betreft is dit 4,0% voor Vlaanderen, 5,2% voor Wallonië en 
10,0% voor Brussel. 
 
We mogen ervan uitgaan dat heel wat werknemers die als 
hoofdvervoermiddel het openbaar vervoer hebben hun voor- en natraject te 
voet afleggen. We stellen trouwens vast dat dit fenomeen zich vooral situeert 
bij de werknemers die tewerkgesteld zijn in de stedelijke agglomeraties. 
 
 
Hoofdvervoermiddel “andere” 
 
Op Belgisch niveau werd voor 1,8% van de woon-werkverplaatsingen de 
rubriek “andere” aangestipt. Vermist het niet mogelijk was voor de 
respondenten om dit toe te lichten, weten wij niet met zekerheid wat dit in 
hunnen hoofde exact inhoudt. Wat wij wel weten is dat deze mogelijkheid in 
een aantal gevallen werd aangekruist wanneer bijvoorbeeld de gebruikte 
modus voor het heentraject verschilt van de modus voor het terugtraject, of 
wanneer het vervoermiddel naargelang het weer verschilt. Dit gebruik van 
“andere” of verschillende vervoermiddelen doet zich vooral voor in de 
agglomeraties. 
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IV. Analyse van de kwalitatieve gegevens met betrekking tot 
het verplaatsingsgedrag van de werknemers  

IV.a. Arbeidstijden van de werknemers 
 
Volgens de gegevens van de enquête werken in België 31,6% van de 
werknemers volgens een vast uurrooster. Voor Vlaanderen betreft het 32,1%, 
voor Wallonië 36,0% en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 25,2% 
 
Er zijn 28,0% van de werknemers die volgens een vlottende uurregeling 
werken. Verdeeld over de gewesten geeft dit 22,4% in Vlaanderen, 21,9% in 
Wallonië en 52,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het feit dat het in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat om 52,2% van de er tewerkgestelde 
werknemers is waarschijnlijk te verklaren door de concentratie van 
administratieve diensten in de hoofdstad. 
 
Het ploegenstelsel is goed voor 17,7% van de werknemers. Het aandeel 
daarvan in de gewesten is 20,3% in Vlaanderen, 18,7% in Wallonië en 8,5% in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hier 
slechts een aandeel heeft van 8,5% is waarschijnlijk te wijten aan het geringere 
aantal industriële bedrijven, sector waar de ploegenarbeid het meest voorkomt.  
 
16,6% van de werknemers is tewerkgesteld in een regime van onregelmatige 
uurroosters: 17,9% in Vlaanderen, 18,6% in Wallonië en 10,0% in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hier hebben we voornamelijk te maken met 
sectoren als het onderwijs, de ziekenhuizen en de distributie.  
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Figuur 9 



 

 38

Wanneer wij het geheel van de aankomst – en vertrekuren nemen (zie bijgaand 
diagram), stellen we vast dat de ochtendspits zich vooral situeert tussen 7u30’ en 
8u30’, met de grootste piek rond 8u. De avondspits verloopt wat meer verspreid 
tussen 16u en 18u, met de grootste concentratie tussen 16u30’ en 17u30’. 
 
Andere belangrijke momenten waarop werknemers zich verplaatsen zijn ’s ochtends 
rond 6u, ’s middags rond 14u en ’s avonds rond 22u. Dit stemt vooral overeen met 
de werkuren van mensen die in ploegenstelsel of volgens vaste uren werken. 
 

 
Figuur 10a 

 

 
Figuur 10b 
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Figuur 10c 

 
 

 
Figuur 10d 
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IV.b. Op de vestigingseenheid bestaande maatregelen per 
vervoersmodus 
 

 Gebruik van de fiets als vervoermiddel*: meest voorkomende 
maatregelen 

 
We stellen vast dat 3711 of 42,3% van de betrokken vestigingseenheden  
aangeeft dat er een bijkomende vergoeding voorzien is in geval van het 
gebruik van de fiets. In Vlaanderen is dit 44,5%, in Wallonië 36,3% en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 42,9%. 
 
2941 of 33,5% van de vestigingseenheden geven aan over overdekte 
fietsstallingen te beschikken. In Vlaanderen is dit 42,5%, in Wallonië 14,6% en 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 26,4%. 
 
2407 of 27,4% van de vestigingseenheden delen mede dat ze beveiligde 
fietsparkeerplaatsen hebben. In Vlaanderen komt dat op 29,5%, in Wallonië 
op 18,3% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 34,8%. 
 
2022 of 23,0% van de vestigingseenheden blijkt te beschikken over 
gemakkelijk toegankelijke douches voor fietsers. In Vlaanderen is dit 26,6%, 
in Wallonië 13,4% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 24,3%. 
 
1948 of 22,2% van de betrokken vestigingseenheden beschikt over 
kleedruimtes voor fietsers. In Vlaanderen is dit 24,8%, in Wallonië 15,2% en in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 23,1%. 
 
609 of 6,9% van de vestigingseenheden geeft aan “andere” maatregelen te 
hebben genomen dan die welke in het enquêteformulier waren vermeld. Het 
betreft onder meer: een verhoogde fietsvergoeding, acties rond veiligheid voor 
fietsers, de mogelijkheid aanbieden om goedkoper fietsen aan te kopen, een 
opleiding geven om te leren fietsen in de stad, … 
In Vlaanderen gaat dit over 7,7%, in Wallonië over 3,8% en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest over 9,3% 
 
Voor 747 of 8,5% van de vestigingseenheden zijn er fietsen beschikbaar voor 
dienstverplaatsingen. In Vlaanderen is dit 12,4%, in Wallonië 1,5% en in 
Brussel 3,4%. 
 
In 623 gevallen of 7,1% van de vestigingseenheden bestaat er een 
bijkomende vergoeding voor dienstverplaatsingen per fiets. In Vlaanderen is 
dit 7,7%, in Wallonië 6,9% en in het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,6%. 
 
Op te merken valt dat 2504 of 28,5% van de vestigingseenheden aangeven 
dat er bij hen geen maatregelen ten gunste van de fiets in voege zijn. In 
Vlaanderen betreft het 23,1% van de gevallen, in Wallonië 43,5% en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 26,2%.  

                                            
*  ter herinnering: 7,7% van de werknemers in België gebruikt de fiets als hoofdvervoermiddel, 
12,1% in Vlaanderen, 1,2% in Wallonië en 1,2% in het BHG 
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We mogen ervan uitgaan dat de aanwezigheid van maatregelen ten voordele 
van de fiets een positieve invloed uitoefent op het gebruik ervan in de woon- 
werkverplaatsingen. Ter illustratie, wanneer er geen fietsvergoeding is gebruikt 
73,4% van de werknemers de wagen in deze verplaatsingen en  6,3% de fiets, 
wanneer er een bijkomende verplaatsingsvergoeding is voor het fietsen dan 
stellen we vast dat het gebruik van de wagen zakt tot 65,7% en het gebruik van 
de fiets stijgt tot 9,5%. Dit is dus een stijging meer dan 50%. 
 
Deze invloed speelt minder in de steden. 
 
 

 Maatregelen bij carpooling* 
  
 We stellen vast dat slechts 440 of 5,0% van de vestigingseenheden aangeeft 
dat er carpooling wordt georganiseerd. In Vlaanderen is dit 4,8%, in Wallonië 
4,5% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7,1%. 
 
368 of 4,2% van de vestigingseenheden zegt aangesloten te zijn bij een 
carpool databank, in Vlaanderen is dit 4,6%, in Wallonië 2,8% en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,8%. 
 
353 of 4,0% doet aan verspreiding van informatie over carpooling. In 
Vlaanderen is dit 4,6%, in Wallonië 2,2% en in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 4,5%. 
 
Er zijn slechts 153 of 1,7% van de vestigingseenheden die gereserveerde 
parkeerplaatsen voor carpoolers op hun parkeerterrein hebben. In Vlaanderen 
is dit 1,4%, in Wallonië 0,9% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,7%. 
 
Wat de organisatie van een verzekerde thuisrit voor carpoolers aangaat zijn er 
slechts 131 of 1,5% van de vestigingseenheden die dit doen. In Vlaanderen 
1,9%, in Wallonië 0,6% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,2%. 
 
Wanneer men binnen een vestiging carpooling organiseert, of er wordt 
aangesloten op een centrale databank, dan stijgt het aantal carpoolers van 
3,9% naar 6,9%. Het percentage werknemers die alleen met de auto komen 
daalt in dit geval van 65,6% naar 63,6%. Door het gering aantal carpoolers kan 
de invloed op het gebruik van andere modi moeilijk worden ingeschat. De 
cijfers lijken aan te geven dat daar waar er carpooling wordt georganiseerd het 
gebruik van de fiets en het stappen afneemt. Het fietsen daalt van gemiddeld 
7,7% naar 7,1%, het stappen van gemiddeld 2,4% naar 1,4%. 
 
Er valt op te merken dat de concrete maatregel die het meest bijdraagt tot het 
succes van het carpoolen de gegarandeerde thuisrit is, gevolgd door de 
verspreiding van informatie en het voorzien van voorbehouden 
parkeerplaatsen.  
 
                                            
* ter herinnering: 4,5% van de werknemers in België gebruikt carpooling als 
hoofdvervoermiddel, 5,1% in Vlaanderen, 4,8% in Wallonië en 2,4% in het BHG 
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 Maatregelen bij het gebruik van het gemeenschappelijk vervoer * 
 
Opmerkelijk is dat hier 5407 vestigingseenheden of 61,6% vermelden dat er 
op dat vlak geen maatregelen in voege zijn. In Vlaanderen is dit 65,8%, in 
Wallonië 59,7% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 45,2%. 
 
Bij 1981 vestigingseenheden of 22,6% bestaat er een extra verplaatsings-
vergoeding voor gebruikers van het openbaar vervoer. In Vlaanderen komt dit 
op 20,2% van de vestigingseenheden, in Wallonië op 24,0% en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 31,4%. 
 
Wanneer we dan kijken wat de invloed is van het bestaan van deze extra 
verplaatsingsvergoeding voor het openbaar vervoer op het gebruik ervan, dan 
blijkt dat dit zeer significant is. Bij het treingebruik gaat het zelfs om meer dan 
een verdubbeling. Wanneer er geen vergoeding is, ligt het gemiddeld 
treingebruik op 6,6%, is er wel een vergoeding dan komt dit op 17,3% te liggen. 
 
De invloed van de vergoeding speelt zowel wanneer de vestigingseenheid 
verder dan 1km van het station gelegen is, dan wanneer die 
vestigingseenheid minder dan 1 km van het station ligt. In het eerste geval 
zien we op Belgisch niveau een stijging van 2,7% (zonder vergoeding) naar 
7,1% (met vergoeding). Op Vlaams niveau gaat dit van 1,7% naar 4,5%, in 
Wallonië van 1,5% naar 1,8% en in het BHG van 12,2% naar 21,9%. In het 
tweede geval (station < 1km) is er op Belgisch niveau een stijging van 14,2% 
(zonder vergoeding) naar 28%(met vergoeding), in Vlaanderen van 7,3% naar 
10,8%, in Wallonië van 7,5% naar 11,1% en in het BHG van 34,4% naar 48%. 
Voor bus, tram en metro is dit een stijging van gemiddeld 5,0% zonder 
vergoeding naar 8,2% met vergoeding. 
 
790 vestigingseenheden of 9,0% geeft aan informatie te verspreiden over het 
openbaar vervoer. In Vlaanderen 10,0%, in Wallonië 5,1% en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 11,8%. Het vrij geringe percentage toont aan dat de 
maatschappijen voor openbaar vervoer op het vlak van sensibilisering nog 
werk voor de boeg hebben. 
 
In 580 vestigingseenheden of 6,6% wordt het gebruik van het openbaar 
vervoer voor dienstverplaatsingen gestimuleerd. In Vlaanderen is dat 7,1%, in 
Wallonië 3,7% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 9,6%. 
 
In 362 vestigingseenheden of 4,1% is er een vorm van door de werkgever 
georganiseerd collectief vervoer (met autocar, bus of minibus) van de 
werknemers. In Vlaanderen is dat 4,0%, in Wallonië 3,7% en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 5,7%. Zoals eerder reeds aangegeven gaat het hier 
voornamelijk over werknemers die in ploegenstelsel werken (chemie en 
autoassemblage). 
 
                                            

* 9,3% van de werknemers in België gebruikt de trein als hoofdvervoermiddel, 3,9% in 
Vlaanderen, 4,3% in Wallonië en 31,5% in het BHG 
* 5,8% van de werknemers in België gebruikt het stedelijk en regionaal vervoer als 
hoofdvervoermiddel, 3,8% in Vlaanderen, 3,6% in Wallonië en 14,5% in het BHG 
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412 vestigingseenheden of 4,7% geven aan dat er regelmatig overleg is met 
de openbare vervoersmaatschappijen. In Vlaanderen is dat 5,6%, in Wallonië 
2,1% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5,2%. Zoals hoger reeds 
aangegeven toont dit lage cijfer dat er op dit vlak nog heel wat terrein dient 
ontgonnen te worden door de maatschappijen voor openbaar vervoer. 
 
744 vestigingseenheden of 8,5% zegt andere maatregelen te nemen i.v.m. 
het collectief vervoer. Het gaat dan om de verhoging van het aandeel van de  
werkgever in de kost van de abonnementen, promotieacties in het kader van 
de week van de mobiliteit, ijveren voor een bushalte aan de vestiging, 
invoeren van het derdebetalersysteem, enz. In Vlaanderen komt dit op 5,9%, 
in Wallonië op 9,6% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 18,7% 
 
 

 Diverse maatregelen ten voordele van een betere mobiliteit. 
 
Hier valt op dat de bedrijven en instellingen weinig initiatief ontwikkelen op dat 
vlak. Liefst 6792 vestigingseenheden of 77,4% zegt dat er geen dergelijke 
maatregelen in voege zijn. In Vlaanderen is dat 76,7%, in Wallonië 84,6% en 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 67,2%. 
 
De maatregelen die het meest werden genomen zijn: 
 

- overleg met de lokale overheden verantwoordelijk voor de 
toegangswegen naar de vestigingseenheid in 700 gevallen of 8,0%         
(8,9% in Vlaanderen, 5,8% in Wallonië en 7,9% in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest); 

 
- telewerk in 484 vestigingseenheden of 5,5% ( 5,3% in Vlaanderen, 

2,9% in Wallonië en 11,6% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest); 
 
- informatiecampagnes omtrent alternatieven voor het autogebruik in 507 

vestigingseenheden of 5,8% ( 5,6% in Vlaanderen, 4,7% in Wallonië en 
8,7% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest); 

 
- samenwerking met de gewestelijke en lokale instanties voor 

mobiliteitsbeheer in 489 vestigingseenheden of 5,6% ( 6,2% in 
Vlaanderen, 3,9% in Wallonië en 5,8% in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest); 

 
- aanduiding van een vervoerscoördinator in 290 vestigingseenheden of 

3,3% ( 2,9% in Vlaanderen, 2,8% in Wallonië en 6,1% in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest). 

 
 
 
 
 
 
De maatregelen die het minst voorkomen zijn in afdalende volgorde: 
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- samenwerking met andere bedrijven of met de kamer van koophandel 

in 184 gevallen of 2,1% ( 2,2% in Vlaanderen, 1,3% in Wallonië en 
3,1% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest); 

 
- gewestelijke of lokale financiële ondersteuning van het mobiliteitsbeleid 

in 72 gevallen of 0,8%; 
 
- invoeren van betalend parkeren in 58 gevallen of 0,7% (0,5% in 

Vlaanderen, 0,5% in Wallonië en 1,8% in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest); 

 
- verhuispremies voor werknemers die dichter bij het werk gaan wonen 

in 49 gevallen of 0,6% (0,4% in Vlaanderen, 0,7% in  Wallonië en 0,9% 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest); 

 
- bedrijfsverhuizing naar een plaats met een betere (openbare) 

vervoerbereikbaarheid in 46 gevallen of 0,5% (0,5% in Vlaanderen, 
0,2% in Wallonië en 1,0% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 

 
 
Men mag hopen dat wanneer bedrijven of instellingen om een of 
andere reden een nieuwe vestiging moeten betrekken, zij bij de 
locatiekeuze meer rekening zouden houden met de bereikbaarheid via 
het openbaar vervoer. Men kan in dit verband niet verwachten dat de 
inspanningen enkel van de maatschappijen voor openbaar vervoer 
zouden komen. 
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IV.c. Invloed van genomen maatregelen en van de 
bereikbaarheid 
 
Ook hier valt op dat wanneer een onderneming of instelling bepaalde 
maatregelen neemt, dit positieve gevolgen genereert voor de mobiliteit. 
 
Zo zien we dat wanneer er een vervoerscoördinator  (of mobiliteits-
verantwoordelijke) is, het gebruik van de wagen daalt van gemiddeld 70,1% naar 
67,7% (incl. carpooling), het gebruik van de trein stijgt van gemiddeld 9,3% naar 
12,9% (dit is een toename met 39%), het gebruik van bus, tram en metro stijgt 
van 5,8% naar 6,8% of een toename met 17%, het organiseren van collectief 
privé vervoer stijgt van 1,2% naar 3,2%, zijnde meer dan een verdubbeling. 
 
Deze stijging van het openbaar vervoer moet echter genuanceerd worden door 
het feit dat de vervoerscoördinatoren vooral in Brussel actief zijn (6,1% van de 
vestigingseenheden, voor 2,9% in Vlaanderen en 2,8% in Wallonië), waar het 
percentage van de gebruikers van het openbaar vervoer reeds hoger is.  
 
Wanneer we werken met gewogen gemiddeldes volgens de aanwezigheid van 
vervoerscoördinatoren in de verschillende gewesten, geeft dit voor de trein een 
stijging van 10,7% naar 11,5% (dit is een toename met 8%), voor bus, tram en 
metro blijft de situatie onveranderd op 6,3%, en voor het collectief privé vervoer 
is er een stijging van 1,1% naar 3,1%. Het gebruik van de fiets en het te voet 
gaan dalen van respectievelijk 7,2% naar 5,0%, en van 2,4% naar 1,5%. 
 
Onderstaand kaartje geeft de geografische spreiding weer van de 
vestigingseenheden die over een vervoerscoördinator beschikken. 

 Figuur 11 
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Wanneer de mogelijkheid bestaat aan telewerk te doen, daalt het gebruik van 
de wagen van gemiddeld 70,1% naar 56,9%, terwijl het gebruik van de trein 
stijgt van gemiddeld 9,3% naar 25,0%. Het busgebruik stijgt eveneens van 
gemiddeld 5,8% naar 7,0%. Opvallend is wel dat het fietsen en stappen 
verhoudingsgewijs vrij sterk dalen, respectievelijk van gemiddeld 7,7% voor 
het fietsen naar 5,6% en voor het stappen van gemiddeld 2,4% naar 1,1%. 
 
Ook hier moet enige nuancering worden aangebracht omdat we vaststellen 
het telewerk zich voornamelijk situeert in vestigingseenheden die in stedelijke 
agglomeraties gelegen zijn waar er reeds een groter gebruik wordt gemaakt 
van het openbaar vervoer terwijl het aantal fietsers er over het algemeen lager 
ligt. 
 
Wanneer er beveiligde fietsparkeerplaatsen zijn op de vestigingseenheid dan 
stellen we vast dat het fietsgebruik stijgt van 7,5% zonder deze maatregel 
naar 7,8% met.  
 
Wanneer er overdekte fietsstallingen zijn stijgt het aantal fietsers van 5,8% 
zonder dergelijke maatregel naar 9,4% met deze maatregel. 
 
Als er carpooling georganiseerd wordt op de vestiging (of er is toegang tot 
een carpooldatabank) dan zien we dat het solo wagengebruik beperkt daalt 
van gemiddeld 65,6% naar 63,6% terwijl het fietsgebruik daalt van gemiddeld 
7,7% naar 5,6%. Het is dus blijkbaar zo dat bij carpooling ongeveer evenveel 
autosolisten overstappen naar deze alternatieve vervoersmodus, als er 
fietsers zijn die de overstap doen.  
 
Tot slot stellen wij ook vast dat de bereikbaarheid van de vestigingseenheid 
met het openbaar vervoer een grote impact heeft op de gebruikte modus. 
 
Wanneer er een treinstation is op meer dan 1km. Dan daalt het treingebruik 
van gemiddeld 9,3% naar 3,6%, terwijl het autogebruik stijgt van gemiddeld 
70,1% naar 76,4%. 
Als het treinstation zich op minder dan 1 km bevindt dan zien we een 
ommekeer in de situatie. Het treingebruik stijgt dan van gemiddeld 9,3% naar 
18,8%, terwijl het autogebruik daalt van gemiddeld 70,1% naar 59,5%.  
 
Ook op het gebruik van stedelijk en regionaal vervoer (bus, tram, metro) 
is de invloed van al dan niet nabijheid van een halte zeer groot. 
Invloed van de aanwezigheid van een halte van de Lijn op het totale bus-, 
tram- en metrogebruik als hoofdvervoermiddel in Vlaanderen: 

- gemiddeld gebruikt 3,8% van de werknemers dit vervoermiddel; 
- als de halte op meer dan 500m ligt, daalt het percentage naar 1,1%; 
- ligt de halte op 500m of minder, dan stijgt het naar 4,4%; 
- ligt de halte op 500m of minder binnen een agglomeratie dan stijgt het 

naar 9,6%. 
Invloed van de aanwezigheid van een halte van de MIVB op het totale bus-, 
tram- en metrogebruik als hoofdvervoermiddel in Brussel: 

- gemiddeld gebruikt 14,5% van de werknemers dit vervoermiddel; 
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- als de halte op meer dan 500m ligt, daalt het percentage naar 6,9%; 
- ligt de halte op 500m of minder, dan stijgt het naar 14,9%. 

Invloed van de aanwezigheid van een halte van de TEC op het totale bus-, 
tram- en metrogebruik als hoofdvervoermiddel in Wallonië: 

- gemiddeld gebruikt 3,6% van de werknemers dit vervoermiddel; 
- als de halte op meer dan 500m ligt, daalt het percentage naar 0,9%; 
- ligt de halte op 500m of minder dan stijgt het naar 4,1%; 
- ligt de halte op 500m of minder binnen een agglomeratie dan stijgt het 

naar 6,5%. 
 

 
Ook de aanwezigheid van een voldoende aantal, al dan niet betalende, 
parkeerplaatsen oefent een belangrijke invloed uit. 
Als er meer parkeerplaatsen zijn dan werknemers stijgt het autogebruik 
van gemiddeld 70,1% naar 82,9%, terwijl het treingebruik daalt van gemiddeld 
9,3% naar 3,1%, het bus/tram/metrogebruik daalt van gemiddeld 5,8% naar 
2,6%, het fietsgebruik van 7,7% naar 6,2% en het aantal voetgangers daalt 
van gemiddeld 2,4% tot 1,6% 
 
Zijn er minder parkeerplaatsen dan werknemers dan daalt het autogebruik 
tot 68,4% en stijgt het treingebruik tot 10,1%, terwijl ook het 
bus/tram/metrogebruik en het fietsgebruik stijgen tot respectievelijk 6,3% en 
7,9%, terwijl het aantal voetgangers lichtjes stijgt van gemiddeld 2,4% naar 
2,5% 
 
Als dit aantal parkeerplaatsen tot minder dan de helft zakt dan zien we dat 
de hiervoor beschreven trend zich nog sterker doorzet met een daling van het 
autogebruik tot 60,9% en stijgt het treingebruik tot 14,2%, terwijl ook het 
bus/tram/metrogebruik en het fietsgebruik stijgen tot respectievelijk 8,7% en 
8,3%. Het aantal voetgangers stijgt tot 3,1% 
 
Daalt dit aantal plaatsen tot minder dan een kwart dan zijn de resultaten nog 
positiever. Het autogebruik daalt verder tot 55,0%, het treingebruik stijgt tot 
17,6%, terwijl ook het bus/tram/metrogebruik stijgt tot 10,8%. Het fietsgebruik 
blijft met 8,2% nagenoeg constant, het aantal voetgangers stijgt tot 3,6% 
 
Ook het betalend of gratis zijn van de parking heeft een invloed. 
Wanneer het beschikbaar aantal plaatsen op de vestigingseenheid lager is 
dan het aantal werknemers, en de parkeerplaatsen in de omgeving (straal 
250m) zijn betalend, zakt het autogebruik tot 54,7% en stijgt het treingebruik 
tot 21,1%, het bus/tram/metrogebruik situeert zich rond de 10,6%. Het 
fietsgebruik zakt tot 6,8%, het aantal voetgangers komt op 3,0% 
 
Wanneer het beschikbaar aantal plaatsen op de vestigingseenheid lager is 
dan het aantal werknemers, en de parkeerplaatsen in de omgeving (straal 
250m) zijn niet-betalend stijgt het autogebruik tot 75,5% en daalt het 
treingebruik tot 4,9%, het bus/tram/metrogebruik situeert zich rond de 5,8%. 
Het fietsgebruik zakt tot 6,8%, het aantal voetgangers daalt tot 2,6% 
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IV.d. Mobiliteitsproblematiek op de vestigingseenheid  
 
 Voor de werknemers die met de wagen komen is het opvallend dat 

4550 of 51,9% van de vestigingseenheden zegt hiervoor geen problemen te 
kennen. Voor Vlaanderen is dit 56,3%, voor Wallonië 55,3% en voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 24,0%. Dat dit cijfer voor werknemers die in 
de hoofdstad tewerkgesteld zijn veel lager ligt zal niemand verbazen. 
Anderzijds wil dit waarschijnlijk ook betekenen dat in de vestigingseenheden 
waar de werknemers gebruik maken van de wagen voor hun woon – 
werkverplaatsingen, zij maar weinig redenen zullen vinden om hun gedrag te 
wijzigen.  
 
In neerdalende volgorde worden als meest voorkomende problemen 
onvoldoende parkeerplaatsen, de congestie, gevaarlijk verkeer van en naar 
de vestigingseenheid, aangeduid. 
 
Het tekort aan parkeerplaatsen wordt door 25,4% van de vestigingseenheden 
aangeduid als een probleem. Namelijk 21,3% in Vlaanderen, 29,3% in 
Wallonië en 37,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
De congestie wordt door 25,3% van de vestigingseenheden als probleem 
aangewezen. Met name 20,5% in Vlaanderen, 20,1% in Wallonië en 57,7% in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit probleem zal op basis van de huidige 
trends waarschijnlijk nog in omvang toenemen. 
 
Gevaarlijk verkeer van en naar de vestigingseenheid wordt in 14,1% van de 
gevallen geciteerd als een probleem. Met name 11,2% in Vlaanderen, 17,5% 
in Wallonië en 21,6% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
De te hoge parkeerkosten voor de werkgever worden in 4,7% van de 
vestigingseenheden genoemd als probleem. Namelijk 3,3% in Vlaanderen, 
3,8% in Wallonië en 13,0% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Men moet 
opmerken dat  
 
In 6,0% van de gevallen geeft men “andere oorzaken” aan voor de ervaren 
mobiliteitsproblematiek voor automobilisten op de vestiging. In Vlaanderen is 
dat 5,5%, in Wallonië 7,3% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5,6%. 
Tot deze “andere oorzaken” behoren o.m. hoge parkeerkosten voor de 
werknemers, wegenwerken, onveilige parkings, de kost van de brandstof, … 
 
 

 Mobiliteitsproblemen voor fietsers.  
 

Voor 48,1% van de vestigingseenheden zou er geen probleem zijn. Voor 
Vlaanderen is dit 53,7%, voor Wallonië 46,1% en voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 24,8%. 
Dit relatief hoge cijfer verbaast enigszins als wij zien hoe beperkt het aantal 
fietsers in werkelijkheid is, maar is misschien te verklaren door het feit dat  de 
meerderheid van automobilisten de fietsproblematiek verkeerd inschat. 
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36,6% van de gevallen signaleert gevaarlijk verkeer op de fietsroutes van en 
naar de vestigingseenheid. In Vlaanderen is dat 31,6%, in Wallonië 35,1% en 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63,5%. De mate waarin er meer of 
minder fietsinfrastructuur aanwezig is zal hierin ongetwijfeld een rol spelen. 
 
In 18,2% van de antwoorden wordt aangegeven dat er geen douches op de 
vestigingseenheid zijn voor fietsers. In Vlaanderen is dat 15,8%, in Wallonië 
21,3% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 23,4%.  
 
In 10,4% van de gevallen wordt gesignaleerd dat er geen mogelijkheid is om 
beveiligde standplaatsen voor fietsers te voorzien op de vestigingseenheid. In 
Vlaanderen is dat 6,1%, in Wallonië 18,3% en in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 15,8%.  
 
In 5,8% van de antwoorden wordt als probleem voor fietsers aangegeven dat  
er een gevoel van maatschappelijke onveiligheid is in de omgeving van de 
vestigingseenheid. In Vlaanderen is dat 3,1%, in Wallonië 7,8% en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14,8%.  
 
Verbazingwekkend is dat nog 132 of 1,5% van de vestigingseenheden 
aangeven dat fietsen niet aansluit bij het imago van het bedrijf of de instelling. 
In Vlaanderen is dat 0,6%, in Wallonië 3,2% en in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 2,4%.   
  
In 7,8% van de gevallen geeft men “andere” aan als oorzaak van de 
problemen voor fietsers op de vestigingseenheid. In Vlaanderen is dat 7,2%, 
in Wallonië 9,5% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7,2%.   
Tot de categorie van die “andere” behoren o.a. het feit dat de aard van het 
werk het gebruik van de fiets niet toelaat, de afwezigheid van fietspaden, te 
lange afstanden in landelijk gebied, de afwezigheid van fietsstallingen, geen 
mogelijkheid om zich om te kleden. 
 
 

 Mobiliteitsproblemen met betrekking tot het gemeenschappelijk 
vervoer. 

 
In 49,0% van de vestigingseenheden zegt men geen problemen op dit vlak te 
kennen. In Vlaanderen is dat 52,4%, in Wallonië 39,3% en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 50,2%. 
 
Als belangrijkste probleem inzake het gebruik van het openbaar vervoer in het 
woon – werkverkeer komt naar voor dat de uurregeling van het openbaar 
vervoer niet aangepast is aan de werkuren (27,0%).  In Vlaanderen is dat 
26,3%, in Wallonië 35,0% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14,8%.   
 
Wanneer het gemiddeld gebruik van het openbaar vervoer 15,1% bedraagt, 
zien we dat in vestigingseenheden waar meer dan 70% van de werknemers 
volgens een vast uurrooster werkt het gebruik van het openbaar vervoer stijgt 
tot 15,6%. 
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Indien meer dan 70% van de werknemers volgens een glijdend uurrooster 
werkt bereikt het gebruik van het openbaar vervoer zelfs 34%. 
Als meer dan 70% van de werknemers in een vestigingseenheid een 
onregelmatig arbeidsrooster heeft, daalt het gebruik van het openbaar vervoer 
tot 9,4%. 
In vestigingseenheden waar meer dan 70% van de werknemers in ploegen 
werkt zakt het gebruik van het openbaar vervoer tot 6,8%. 
 
Het tweede belangrijkste probleem is de afwezigheid of de onvoldoende 
bediening van de vestigingseenheid door het openbaar vervoer (24,9%). In 
Vlaanderen is dat 23,5%, in het meer uitgestrekte Wallonië 33,9% en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14,6%.  
 
Als derde belangrijkste probleem komt de reistijd met het openbaar vervoer 
naar voor. Dit wordt gesignaleerd in 19,2% van de gevallen. In Vlaanderen is 
dat 14,3%, in Wallonië 27,7% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
26,2%.   
 
Vierde belangrijkste probleem is de te grote afstand tussen de halte/station en 
de vestigingseenheid (14,8%). In Vlaanderen is dat 14,8%, in Wallonië 18,1% 
en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8,6%.  
 
Vijfde belangrijkste probleem, maar minder uitgesproken dan de vorige 
problemen, is het gevoel dat de kwaliteit, de veiligheid en het comfort van het 
openbaar vervoer te laag zijn (7,4%).  In Vlaanderen is dat 4,4%, in Wallonië 
10,9% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14,9%. 
 
Vervolgens hebben we het gevoel van onveiligheid in de omgeving van de 
vestigingseenheid (5,4%). In Vlaanderen is dat 2,5%, in Wallonië 7,8% en in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15,2%.   
 
Tot slot hebben we nog de categorie “andere problemen” met 5,6%. In 
Vlaanderen is dat 5,3%, in Wallonië eveneens 5,3% en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 7,9 %.  Tot die categorie behoort o.m. de noodzaak om 
het woon-werkverkeer met andere verplaatsingen te combineren, het gebrek 
aan stiptheid en de problemen van aansluiting, de stakingen in het openbaar 
vervoer, … 
 
Het feit dat de combinatie van de woon-werkverplaatsingen met andere 
verplaatsingen slechts sporadisch vermeld wordt, zou kunnen laten 
veronderstellen dat de problematiek van de zogenaamde verplaatsingsketens 
minder groot zou zijn dan algemeen wordt aangenomen. 
 
 

 Andere aandachtspunten inzake de mobiliteitsproblematiek op de 
vestigingseenheid. 

 
68,6% van de vestigingseenheden ziet geen andere punten dan deze die 
reeds in de voornoemde rubrieken werden naar voor gebracht. In Vlaanderen 
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is dat 68,2%, in Wallonië 73,6% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
61,0%.  
 
Tot de meest frequent aangegeven aandachtspunten behoren in afnemende 
volgorde : de interesse voor de bescherming van het leefmilieu (9,5%), een 
positieve samenwerking tussen werkgever en werknemer op het gebied van 
verplaatsingen (7,8%), de verkeersonveiligheid in de woon- 
werkverplaatsingen (7,1%), de gezondheid van de werknemers(6,4%), de 
gelijkheid tussen gebruikers van verschillende vervoerswijzen (6,0%), het 
gevoel van onveiligheid van de werknemers omwille van hun uurregeling (bvb 
nachtdienst) (5,5%), de kost van bedrijfsvoertuigen (4,1%), de moeilijkheid om 
personeel aan te werven omwille van de slechte bereikbaarheid (3,7%), de 
kostprijs van het door de werkgever georganiseerde collectief vervoer (3,5%), 
de verplichting om een bedrijfsvervoersplan op te stellen (2,5%). 
 
 

 Vaststellingen in verband met de invloed van een gevaarlijk geacht 
autoverkeer op het gebruik van de verschillende modi  

 
Het autogebruik neemt nauwelijks af, van 70,1% naar 69,4%. Het treingebruik 
stijgt licht van 9,3% naar 9,6%. Het metro/bus gebruik neemt lichtjes toe van 
5,8% naar 6,3%, het privé-busvervoer neemt toe van 1,2% naar 2,0%, het 
fietsverkeer neemt af van 7,7% naar 6,5% en het stappen vermindert van 
2,4% naar 2,1%. De trend voor die twee laatste modi lijkt niet geheel 
onlogisch.  
 
 

 Vaststellingen in verband met de invloed van een gevaarlijk geacht 
fietsverkeer op het gebruik van de verschillende modi 

 
Het fietsgebruik daalt gevoelig van gemiddeld 7,7% naar 6,3%, terwijl het 
gebruik van het gemeenschappelijk vervoer stijgt. De trein gaat van 
gemiddeld 9,3% naar 12,4%, bus, tram en metro van 5,8% naar 6,7% en de 
privé bus van 1,2% naar 1,4%. 
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IV.e. Potentiële maatregelen die de bedrijven en instellingen 
overwegen te nemen met het oog op een beter 
mobiliteitsmanagement 
 

 Voorafgaande opmerking 
 
Hoewel het antwoord op deze vraag facultatief was heeft toch 54,1% van de 
respondenten de moeite genomen erop te antwoorden. Met name 53,6% in 
Vlaanderen, 51,2% in Wallonië en 62,5% in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.  
    

 Maatregelen die overwogen worden ten voordele van de fiets  
 
Overdekte - en de beveiligde fietsstallingen scoren het best met 
respectievelijk 13,0% (12,4% in Vlaanderen, 14,5% in Wallonië en 13,0% in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en 13,3% (12,4 % in Vlaanderen, 14,5% 
in Wallonië en 15,3% in het BHG). 
 
Onmiddellijk hierop volgen het voorzien van ruimte om zich om te kleden 
12,4% (12,1% in Vlaanderen,  10,6% in Wallonië en 17,5% in het BHG) en 
gemakkelijk toegankelijke douches voor fietsers 11,8% ( 11,5% in 
Vlaanderen, 10,7% in Wallonië en 15,7% in het BHG). 
 
Andere belangrijke punten zijn het verbeteren van de fietsinfrastructuur op en 
in de omgeving van de vestigingseenheid met 10,0% ( 10,4% in Vlaanderen, 
8,4% in Wallonië en 11,3% in het BHG) het voorzien van een bijkomende 
verplaatsingsvergoeding voor fietsers met 7,6% ( 7,0% in Vlaanderen, 6,9% in 
Wallonië en 11,5% in het BHG) en het verschaffen van informatie over 
fietsroutes met 7,2% (5,8% in Vlaanderen, 6,7% in Wallonië en 15,0% in het 
BHG). 
 
Bij dit alles mag men evenwel niet uit het oog verliezen dat 43,2% van de 
vestigingseenheden aangeeft GEEN maatregelen ten gunste van de fiets te 
overwegen (41,9% in Vlaanderen, 49,1% in Wallonië en 38,5% in het BHG). 
 
Alhoewel in deze 43,2% ook vestigingseenheden voorkomen die sommige 
maatregelen wel plannen, maar dit facultatief hoofdstuk van de enquête niet 
ingevuld hebben, kan me wel afleiden dat er nog heel wat werk blijft om 
werkgevers en werknemers te sensibiliseren voor de voordelen van de fiets.  
 
 

 Maatregelen die overwogen worden ten gunste van het carpoolen 
 
We zien dat 12,7% van de vestigingseenheden informatie wil verspreiden 
over carpooling (10,9% in Vlaanderen, 13,7% in Wallonië en 19,4% in het 
BHG). 
 
9,9% geven aan effectief carpooling binnen de vestigingseenheid te willen 
organiseren (8,0% in Vlaanderen, 12,0% in Wallonië en 15,0% in het BHG). 
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We mogen dus toch wel stellen dat hier een potentieel bestaat om het 
aandeel van de carpooling in het geheel van de woon – werkverplaatsingen te 
verhogen. 
 
7,3% overweegt aan te sluiten bij een carpooldatabank (5,0% in Vlaanderen, 
8,9% in Wallonië en 15,4% in het BHG). 
 
Het valt te betreuren dat de concrete maatregel die misschien het meest kan 
bijdragen tot een stijging van het aantal carpoolers, het minst in overweging 
worden genomen. Het betreft het garanderen van een thuisrit voor carpoolers 
die wegens onvoorziene omstandigheden met de gewone carpooling niet 
thuis geraken. Deze maatregel wordt maar in 3,7% van de enquêtes vermeld 
(2,8% in Vlaanderen, 3,9% in Wallonië en 7,6% in het BHG). 
 
We mogen ook niet uit het oog verliezen dat 57,3% van de 
vestigingseenheden geen enkel initiatief vermeld hebben [OOK OMDAT HET  
FACULTATIEF WAS] op het gebied van carpooling (60,2 in Vlaanderen, 
55,5% in Wallonië en 46,8% in het BHG). 
 
 

 Maatregelen die overwogen worden ten voordele van het 
gemeenschappelijk vervoer 

 
16,3% van de vestigingseenheden is bereid informatie te verspreiden over het 
openbaar vervoer (14,2% in Vlaanderen, 17,3% in Wallonië en 24,4% in het 
BHG). 
 
9,8% van de vestigingseenheden is bereid het gebruik van het openbaar 
vervoer voor dienstverplaatsingen te stimuleren ( 8,8% in Vlaanderen, 7,8% in 
Wallonië en 18,8% in het BHG). 
 
In 9,6% van de gevallen wordt een regelmatig overleg met de maatschappijen 
voor openbaar vervoer overwogen (8,2% in Vlaanderen, 11,3% in Wallonië en 
13,0% in het BHG).  
 
In 5,9% van de gevallen wordt een extra verplaatsingsvergoeding eventueel 
voorzien voor gebruikers van het openbaar vervoer (3,6% in Vlaanderen, 
7,3% in Wallonië en 14,2% in het BHG). 
 
Enigszins verontrustend is dat 52,9% van de vestigingseenheden geen 
overwogen maatregelen vermeld hebben ten voordele van het collectief 
vervoer (56,3% in Vlaanderen, 51,3% in Wallonië en 39,9% in het BHG).  
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 Diverse maatregelen die overwogen worden inzake 
mobiliteitsmanagement 

 
 
In 11,9% van de gevallen worden informatiecampagnes overwogen inzake 
alternatieven voor het individueel autogebruik (10,0% in Vlaanderen, 11,8% in 
Wallonië en 20,9% in het BHG). 
 
11,4% van de respondenten zegt regelmatig overleg te willen met de lokale 
overheden verantwoordelijk voor de toegangswegen ( wegen, fiets- en 
voetpaden) naar de vestigingseenheid (12,0% in Vlaanderen, 10,2% in 
Wallonië en 10,9% in het BHG). 
 
8,4% van de vestigingseenheden wil samenwerken met de gewestelijke en 
lokale instanties voor mobiliteitsbeheer (7,1% in Vlaanderen, 10,0% in 
Wallonië en 11,5% in het BHG). 
 
6,4% van de respondenten overweegt de invoering van telewerk (5,3% in 
Vlaanderen, 5,1% in Wallonië en 14,2% in het BHG). 
 
Maar 52,8% van de vestigingseenheden hebben geen overwogen 
maatregelen vermeld (53,7% in Vlaanderen, 55,1% in Wallonië en 43,9% in 
het BHG).  
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V. Gebruikte modus per activiteitssector 

 

Figuur 12a 
 

 
Figuur 12b 

 
Wanneer we de twee bovenstaande grafieken bekijken, stellen we vast dat in 
de industriële sector, die 321.281 van de werknemers verspreid over 1154 
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vestigingseenheden uit de enquête vertegenwoordigen, 73,8% van de woon - 
werkverplaatsingen met de wagen (alleen of met familie) gebeuren. Het 
gebruik van het openbaar vervoer is er met 2,4% bijna te verwaarlozen. 
 
Zelfs rekening houdend met de eigenschappen van deze sector (bijv. het 
ploegenstelselwerk), is het duidelijk dat er hier een potentieel is om het 
aandeel van het openbaar vervoer op te drijven. Dit zou onder meer kunnen 
door een betere bediening van de industriezones. Bemoedigend is dat het 
fietsgebruik in deze sector zeer behoorlijk is met 7,5% en ook carpooling met 
9,3% scoort hier goed. 
 
De sector van de financiële instellingen telt 62.782 werknemers, verspreid 
over 212 vestigingseenheden, daarvan gebruikt ongeveer 45,9% de auto 
(alleen of met familie) en 46,4% het openbaar vervoer (trein, bus/tram/metro), 
terwijl 2,9% aan carpooling doet en 1,8% met de fiets komt. We stellen dus 
vast dat in deze sector meer dan 50% van de werknemers op een 
duurzame wijze naar het werk gaat! 
 
Wanneer we peilen naar de mogelijke redenen daarvan valt op dat voor 
52,6% van de vestigingseenheden medegedeeld werd dat er een extra 
verplaatsingsvergoeding is voor gebruikers van het openbaar vervoer (terwijl 
het gemiddelde slechts 22,6% bedraagt). Daarenboven : geven 19,4% van de 
vestigingseenheden aan dat er regelmatig overleg is met de maatschappijen 
voor openbaar vervoer (terwijl het gemiddelde nauwelijks 4,7% beloopt), 
25,1% van de vestigingseenheden vermelden dat zij informatie verspreiden 
over het openbaar vervoer (gemiddeld is dat 9,0%), 19,9% van de 
vestigingseenheden vermelden dat het gebruik van het openbaar vervoer bij 
de dienstverplaatsingen gestimuleerd wordt (het gemiddelde is hier 6,6%)  
 
Wanneer we de situatie in de sector van de openbare besturen bekijken, 
stellen we vast dat van de 223.834 werknemers verspreid over 1575 
vestigingseenheden er 50,6% met de wagen (alleen of met familie) hun woon 
- werkverplaatsingen doen. 26,7% van de werknemers gebruikt het openbaar 
vervoer (trein, bus/tram/metro), 3% maakt gebruik van carpooling, 4% gaat te 
voet en 11,3% neemt de fiets. 
 
Bij verdere ontleding van die cijfers zien we dat voor de grote administraties 
die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn het gebruik van de 
wagen (alleen of met familie) heel wat lager komt te liggen, namelijk 26,1%, 
terwijl het gebruik van het openbaar vervoer er sterk toeneemt tot 14,2% voor 
bus/tram/metro en 54,6% voor de trein. 
 
Als we dan kijken naar de lokale administraties zien we dat 56,4% van de 
werknemers met de wagen (alleen of met familie) komt, 7,8% met 
bus/tram/metro en slechts 2,8% met de trein. Het fietsen en het stappen 
liggen hier beduidend hoger met respectievelijk 19,6% en 6,3%. Het is 
duidelijk dat de nabijheid tussen woon- en werkplaatsen een invloed heeft op 
de modus die gebruikt wordt voor de woon – werkverplaatsingen. 
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In de sector onderwijs met 152.588 werknemers verspreid over 1539 
vestigingseenheden gebeuren 67% van de woon – werkverplaatsingen met 
de wagen, 13% met het openbaar vervoer, 7% via carpooling , 3,5% te  voet 
en 11,2% met de fiets  
 
Dat er in deze sector toch nog 67% van de werknemers met de wagen naar 
het werk komen, zou kunnen verklaard worden door de onregelmatige 
uurroosters, door de afstand tussen woon – en werkplaatsen, en door het feit 
dat heel wat leerkrachten op meer dan één vestigingseenheid prestaties 
leveren en hun wagen gebruiken om zich snel van de ene vestigingseenheid 
naar de andere te verplaatsen. 
 
In de sector van de gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening met 210.794 werknemers verspreid over 1054 
vestigingseenheden gebeuren 68,4% van de woon - werkverplaatsingen met 
de wagen (alleen of met familie), 10,4% met het openbaar vervoer, 2,4% via 
carpooling, 3,5% te voet en 9,3% met de fiets. 
We mogen aannemen dat de onregelmatige uurroosters in deze sector mede 
verklaren waarom zoveel werknemers de wagen gebruiken. 
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VI. Invloed van de gemiddelde woon-werkafstanden op de 
gebruikte modus* 

 
Figuur 13a 

 
De geografische voorstelling volgens de werkplaats (zie bovenstaande kaart) 
illustreert duidelijk dat - vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - veel 
werknemers relatief grote afstanden afleggen om zich naar het werk te begeven. 

 
Figuur 13b 

                                            
* Het gaat om de afstanden in vogelvlucht tussen de vestigingseenheden en de woonstraten. 
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In tegenstelling toont de geografische voorstelling volgens de woonplaats 
(zie tweede kaart hierboven) dat de in het BHG wonende werknemers de 
geringste afstanden in hun woon–werkverplaatsingen te overbruggen hebben. 
Werknemers uit meer perifere gebieden leggen de grootste afstanden af. 
 

 
Figuur 13c 

 
De derde kaart geeft per gemeente de “behoefte aan mobiliteit” aan, of 
beter gezegd de verhouding van het totaal aantal werknemers die in de 
gemeente werken, tot het aandeel van deze werknemers die in de gemeente 
zelf wonen. 
 
Ze toont aan dat vooral de stedelijke agglomeraties - zoals Antwerpen, 
Brussel, Brugge , Bergen, Charleroi, Doornik, Gent, Kortrijk, Luik, Namen - 
polen van tewerkstelling zijn, die heel wat werknemers van buiten de 
agglomeratie aantrekken en dus een aanzienlijke behoefte aan mobiliteit 
genereren. 
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Figuur 13d 

 
Uit de analyse van de gebruikte vervoersmodi volgens de woon-
werkafstanden (zie bovenstaande grafiek*) komt duidelijk naar voor dat 
wanneer de gemiddelde afstand voor de woon-werkverplaatsingen in een 
onderneming of openbare instelling tussen de 0 en de 5 km ligt het gebruik 
van de fiets en het stappen het hoogst zijn. 
Dit is de evidentie zelf, maar het toont toch nog eens duidelijk aan dat 
wanneer werknemers dicht bij het werk wonen zij meer gebruik maken van 
duurzamer verplaatsingswijzen. Anderzijds blijft het betreurenswaardig te 
moeten vaststellen dat voor zo’n gemiddeld korte verplaatsingen nog 65% van 
de werknemers met de wagen (alleen of met familie) komen. 
 
Een andere vaststelling is dat wanneer de gemiddelde afstand zich boven de 
20 km gaat situeren het gebruik van de wagen (alleen of met familie) vrij 
gevoelig begint af te nemen ten voordele van de trein. Eens de gemiddelde 
afstand boven de 45km uitstijgt, zien we opnieuw een verschuiving van de 
trein naar de wagen. 
                                            
* Op basis van de gemiddelde woon-werkafstanden per vestiging. Vervoersgegevens per 
persoon zouden een fijnere analyse toelaten, maar zijn in de enquêtes niet gekend daar de 
vervoersmodi anoniem blijven, zonder relatie met een woonplaats. 
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VII. Invloed van de grootte van de vestigingseenheid op de 
gebruikte modus 

 
Onderstaande grafiek geeft aan dat er een verband bestaat tussen de grootte 
van de vestigingseenheid, uitgedrukt naar aantal tewerkgestelde werknemers, 
en gebruikte modus.  
Grosso modo kunnen we stellen dat het wagengebruik het hoogst ligt bij de 
kleinere vestigingseenheden, terwijl het treingebruik het hoogst is bij de 
grootste vestigingseenheden. Het fietsen en het stappen zijn het meest 
aanwezig in de kleinere vestigingseenheden 
 
Dit fenomeen heeft een dubbele verklaring. Enerzijds trekken de kleinere 
vestigingseenheden meer medewerkers aan uit de nabije omgeving, terwijl 
grotere vestigingseenheden ook heel wat medewerkers tewerkstellen die van 
verder komen met als gevolg minder fietsen en stappen, meer treingebruik en 
minder autogebruik. 
 
Anderzijds zijn het vooral de kleine vestigingseenheden die aangeven geen 
maatregelen te hebben genomen ter bevordering van de duurzame mobiliteit. 
Ter illustratie: van de vestigingseenheden tot 50 werknemers deelt 39,4% 
mee geen maatregelen te hebben genomen voor het bevorderen van het 
fietsgebruik, 92,2% heeft geen maatregelen genomen voor de promotie van 
carpooling en 70,4% doet niets ten gunste van het gebruik van het openbaar 
vervoer. 
Als we daartegenover de vestigingseenheden plaatsen tussen 1000 en 3000 
werknemers valt op dat slechts 10,4% zegt geen enkele maatregel te hebben 
genomen om het fietsen te bevorderen, 51,9% geen maatregelen kent voor 
de promotie van het carpoolen en 32,1% niets onderneemt om het openbaar 
vervoer te stimuleren. 
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Figuur 14 
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VIII. Algemene conclusies 
 
 
1. Er zijn in heel wat bedrijven en instellingen reeds tal van maatregelen 
genomen om de woon – werkverplaatsingen van de werknemers in de richting 
van een meer duurzame mobiliteit om te buigen. 
 
We kunnen trouwens vaststellen dat daar waar er een actief mobiliteitsbeleid 
gevoerd wordt (aanstelling van een vervoerscoördinator, een verhoogde 
tussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer, maatregelen ten 
voordele van de fiets of van het carpoolen, het zich vestigen in de nabijheid 
van een station of halte van het openbaar vervoer, het voeren van een 
parkeerbeleid….) er zich een duidelijke shift ten gunste van meer duurzame 
vervoersmodi voordoet. 
 
De hoger aangehaalde cijfers voor de financiële instellingen zijn hiervan het 
overtuigende bewijs. Wanneer de werkgevers een actief mobiliteitsbeleid 
voeren, slagen zij erin een gedragswijziging bij hun werknemers te 
bewerkstelligen. Hierdoor leveren zij een wezenlijke maatschappelijke 
bijdrage tot een meer duurzame mobiliteit. 
 
Bij de interpretatie van de gegevens nopens de verplaatsingen is het 
natuurlijk belangrijk er rekening mee te houden dat aantallen verplaatsingen 
geteld werden en geen afgelegde km. Door het feit dat de gemiddelde 
afstanden zeer uiteenlopend zijn naargelang de vervoersmodi is het niet 
onbelangrijk daar rekening mee te houden in termen van volumes aan 
verplaatsingen. 
 
Zo neemt de trein meer reizigerskilometers voor zijn rekening dan wat de 
9,3% aangeeft (in percent van het totaal aantal verplaatsingen). Dit kunnen 
we ondermeer afleiden uit het feit dat de meeste treinreizigers te vinden zijn 
onder de werknemers die tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en het ook die werknemers zijn die de grootste afstanden afleggen. 
 
Met betrekking tot het stappen kunnen we de omgekeerde redenering volgen. 
Het aandeel in volume verplaatsingen is eigenlijk kleiner dan de 2,4%  
aangeeft (in percent van het totaal aantal verplaatsingen). omdat de 
afgelegde afstanden te voet veel beperkter zijn dan de afstanden afgelegd 
met andere modi. 
 
Het is ook niet onbelangrijk op te merken dat in het voortraject de zachte of 
duurzame modi relatief genomen vrij behoorlijk scoren tegenover de auto. 
Voor het stedelijk en regionaal vervoer is dit 1,8%, voor het fietsen 1,9% en 
voor het stappen 4,3%, terwijl dit voor de wagen op 4,8% komt. Dit heeft 
vermoedelijk te maken met het feit dat de af te leggen afstanden hier vrij klein 
zijn en het besef dat het weinig zinvol is daarvoor de wagen te gebruiken. 
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2. Hoewel er dus tekenen van hoop zijn, moeten we toch vaststellen dat er 
nog veel te veel bedrijven en instellingen zijn die geen echt mobiliteitsbeleid 
voeren. 
 
Het zijn vooral de kleinere vestigingseenheden die meer inspanningen op dit 
vlak moeten doen, zo nodig via de opzoeking van samenwerkingen. 
 
Zoals hoger reeds werd aangegeven toont het voorbeeld van zij die wel 
initiatieven nemen nochtans aan dat deze wel effect sorteren. Willen de 
bedrijven en instellingen hiervan maximaal profiteren, onder de vorm van 
minder congestie, minder gestresseerde werknemers en minder uitstoot van 
CO2 en van schadelijke stofdeeltjes, dan is het nodig dat deze voorbeelden 
op grote schaal navolging krijgen. 
 
 
3. Als we de globale foto bekijken van de situatie op 30 juni 2005 kunnen we 
zeggen dat het beeld gemengd is. 
 
 Met een gemiddelde van 70,1% autogebruikers (waarvan 4,5% carpoolers) 
blijkt dat er nog heel wat werk voor de boeg is om de werknemers ervan te 
overtuigen hun gewoontes om te buigen in de richting van een meer 
duurzame verplaatsingswijze. 
Maar anderzijds is er toch ook de vaststelling dat 29,9% van de werknemers 
een meer duurzame vervoerswijze gebruikt voor hun woon- 
werkverplaatsingen. 
Het openbaar vervoer scoort niet slecht met 15,1%, maar in het streven naar 
een meer duurzame mobiliteit zou het aandeel ervan toch nog gevoelig 
moeten toenemen. 
Ook het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel, met 7,7% van de in 
België tewerkgestelde werknemers is zeker niet onbelangrijk, maar moet 
verder worden gepromoot 
 
 
4. De Diagnostiek blijkt dus een nuttig instrument te zijn om een goed beeld te 
krijgen van hoe het met de woon – werkverplaatsingen in België is gesteld. 
 
In de inleiding werd er reeds op gewezen dat de participatiegraad bij de aan 
de wet onderworpen bedrijven en instellingen met ongeveer 88% zeer goed te 
noemen is. Positief was trouwens ook de grote betrokkenheid van de sociale 
partners, zowel werkgevers, als werknemers, rond dit project. In de vele 
contacten die we op het terrein gehad hebben, is het besef gebleken dat er 
iets aan de mobiliteitsproblemen moet gedaan worden. 
 
De enquête toont duidelijk aan dat de problemen groter zijn in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en in Vlaanderen, maar het belet niet dat er ook in 
Wallonië enige waakzaamheid geboden is (vooral voor de arrondissementen 
Nijvel, Charleroi, Namen en Luik). Algemeen kan men stellen dat de woon - 
werkverplaatsingen vooral gebeuren naar de verstedelijkte gebieden.  
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5. De resultaten die hiervoor werden weergegeven, vormen slechts een 
deeltje van de informatie die beschikbaar is en die via het combineren van 
gegevens nog gevoelig kan worden uitgebreid.  
 
Daarenboven biedt de databank de mogelijkheid te antwoorden op tal van 
specifieke vragen van personen, besturen of instellingen die zich bezig 
houden met het beheer van de mobiliteit.  
 
Het is duidelijk dat we hier een zeer rijke bron van informatie hebben die van 
groot nut zal zijn voor zowel de sociale partners wanneer zij de 
mobiliteitsproblemen willen aankaarten op de diverse echelons van sociaal 
overleg, als voor de beleidsmakers die maatregelen moeten nemen om tot 
een beter beheer van de mobiliteit te komen. 
 
 
 
 
 
       De Minister van Mobiliteit, 
 
 
 
 
       Renaat LANDUYT 
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