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VOORWOORD 
 
Het jaar 2008 heeft toegelaten om een tweede federale diagnostiek voor de 
verplaatsingen van de werknemers inzake woon-werkverkeer op te maken, op basis 
van de situatie op 30 juni 2008. 
 
De resultaten ervan zijn in het huidige rapport beschreven, voor 9783 enquêtes. 
Het voorlopige verslag van juli 2009 werd herwerkt om meer duidelijke kaarten en 
fijnere beelden te krijgen, en werd o.m. met de volgende delen aangevuld: 

- analyses op basis van NACE-sectoren 
- tevredenheid ten opzichte van de mogelijkheden v/h openbaar vervoer 
- invloed van de woon-werkafstanden op de vervoermodi 

Deze aanvullingen waren ofwel voorzien, ofwel uitgewerkt op vraag van de sociale 
partners en onderzoeksinstellingen. 
 
Daarenboven werden enkele laatgekomen enquêtes (40-tal) onderzocht om te zien 
of hun resultaten afwijkingen zouden brengen t.o.v. de resultaten van de enquêtes 
die binnen de wettelijke termijnen ingediend waren. Er werden geen 
noemenswaardige afwijkingen gevonden, zodat de cijfers van het voorlopige 
verslag bevestigd zijn. 
 
Zoals reeds in het voorlopige verslag vermeld, hebben sommige werkgevers op de 
enquête van 2008 geantwoord zonder dat in 2005 gedaan te hebben, of 
omgekeerd: van de 9783 enquêtes gaan slechts 6065 (62%) over identieke 
vestigingen. Een eerste onderzoek van de resultaten toont dat de resultaten van 
2008 nochtans globaal met deze van 2005 kunnen vergeleken worden. 
 
Om het beeld over de diagnostiek op lokaal niveau te vervolledigen werden de 
volgende documenten in bijlage opgenomen: 

- vragenlijst van de enquête 
- beschrijving van de verkregen RSZ(-PPO) gegevens 
- voorbeeld van een vestigingsfiche 
- voorbeeld van een vergelijkingsfiche (diagnostiek op vestigingsniveau) 

 
Deze verslagen zijn te vinden op de website van FOD Mobiliteit en Vervoer 
http://www.mobilit.fgov.be/nl/mobil/mobaccn/diagnosn.htm  Meer informatie is ook 
te vinden op de website www.start-sitter.be, waar meer “statistisch-geografische” 
resultaten gevonden worden, b.v. de opgesomde resultaten per gemeente met het 
oog op het maken van gemeentelijke mobiliteitsplans. 
 
Met de hoop om zo bij te dragen tot een meer duurzame mobiliteit, 
 
 

Directie Mobiliteit 
Januari 2010 
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TWEEDE FEDERALE DIAGNOSTIEK WOON-WERKVERKEER 

BETREFFENDE DE SITUATIE VAN 30 juni 2008 
 

(Wet van 08/04/2003) 
 
1. Inleiding 
 
1.1 Algemeen 
 
Een goede bereikbaarheid van de werkplaats is van groot belang voor 
werknemer en werkgever. Zowel de bevoegde overheden als de werkgevers 
hebben hierin een rol te vervullen. De diagnostiek woon-werkverkeer tracht 
enerzijds de werkgever aan te zetten tot een actief mobiliteitsbeleid, in dialoog 
met de werknemers. Anderzijds voorziet de diagnostiek de bevoegde 
overheden en vervoersmaatschappijen van gegevens1 die ze kunnen 
gebruiken bij het uitstippelen van hun beleid. 
 
Een actief mobiliteitsbeleid van de werkgever, met aanmoediging van 
alternatieve vervoersmodi, heeft tal van voordelen. De werkgever kan 
gemakkelijker de juiste werknemers aantrekken en behouden, moet minder 
parkeerplaatsen voorzien en heeft minder te kampen met ziekteverzuim. De 
werknemers hebben immers minder stress (openbaar vervoer i.p.v. de file 
bijvoorbeeld) en zijn fitter (als ze fietsen of stappen). Meestal wordt de 
werknemer er ook financieel beter van (tussenkomst openbaar vervoer, 
fietsvergoeding en minder brandstofkosten). Naast deze directe voordelen, 
moet men de diagnostiek ook zien in een breder kader van duurzame 
ontwikkeling. Het beperken van het wagengebruik heeft immers een 
vermindering van schadelijke emissies zoals fijn stof en broeikasgassen tot 
gevolg en een verhoging van de levenskwaliteit. 
 
De diagnostiek woon-werkverkeer biedt aan de deelnemende ondernemingen 
en openbare instellingen de kans om elke drie jaar hun evolutie op te meten: 
welke maatregelen ze reeds genomen hebben, wat zijn de gevolgen hiervan 
geweest op de gekozen vervoersmodi, welke problemen ondervinden ze nog 
en welke maatregelen kunnen ze in de toekomst nog nemen. De bedoeling is 
tot een dynamisch overleg tussen de sociale partners te komen, binnen de 
betrokken ondernemingen en overheidsinstellingen. Zo kan de werkgever de 
gepaste maatregelen nemen waarbij zowel de werknemers, de leefomgeving 
als zijn onderneming of instelling wint.2 
 

                                            
1 De enquêtegegevens, worden op aanvraag ter beschikking gesteldvan organismen die als 
doelstelling een verbetering van de mobiliteit hebben, zoals de openbare 
vervoersmaatschappijen, andere overheden en universitaire centra. Hierbij wordt steeds de 
anonimiteit van de werknemers gewaarborgd. 
2 de 3 P’s: people, planet, prosperity, conform met de principes van de duurzame 
ontwikkeling, die sinds 25 april 2007 in art. 7bis van de Belgische Grondwet ingeschreven is. 



 

 4

 

1.2 Wetgeving 
 
De programmawet van 8 april 2003 (art. 161 tot 170), verplicht deelname aan 
de driejaarlijkse diagnostiek woon-werkverkeer voor alle bedrijven en 
openbare instellingen die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen. 
Dit houdt in dat deze bedrijven en openbare instellingen een enquête dienen 
in te vullen voor elk van hun vestigingseenheden met minstens 30 
werknemers. Bovendien dienen deze bedrijven en openbare instellingen 
hierbij het advies te vragen van de ondernemingsraad of overlegcomité of, 
indien die er niet is, wordt een andere vorm van vakbondsoverleg op de 
hoogte gebracht. 
 
Verdere wettelijke bepalingen zijn terug te vinden in de programmawet van 31 
december 2003, de Koninklijk Besluiten van 16 mei 2003 en 25 oktober 2004 
en de Ministeriele besluiten van 29 oktober 2004. 
 
1.3 Praktische schikkingen 
 
In het raam van de beperking van de administratieve lasten voor de bedrijven 
en instellingen heeft de regering (zoals in 2005) ervoor geopteerd het project 
van de diagnostiek woon-werkverkeer van de werknemers te kaderen in het 
zogenaamde e-government. 
Dit betekende dat de verzameling van de gegevens als een web-applicatie 
ontworpen was, met de hulp van de federale ICT dienst, Fedict. 
Dit betekende ook dat alle informatie die reeds bij de federale overheid 
aanwezig is niet meer bij de betrokken ondernemingen of instellingen mocht 
worden opgevraagd. Vandaar dat de inlichtingen betreffende aantal 
personeelsleden en wijze van tewerkstelling via de Kruispuntbank voor de 
Sociale Zekerheid (KSZ) moesten opgevraagd worden bij de RSZ en de 
RSZPPO, met tussenkomst van het Rijksregister. 
Het betekende eveneens dat de invoering van de gegevens van de bedrijven 
en instellingen en hun vestigingseenheden moest gebeuren aan de hand de 
beveiligde procedures van het portaal van de sociale zekerheid, het gebruik 
van de nummers van de Kruispuntbank voor de Ondernemingen (KBO). 
 
Dit laatste punt heeft echter minder problemen opgeleverd dan in 2005, de 
KBO is aangevuld voor de publieke sector (deze aanvullingen zijn ingevoerd 
in onze databanken in 2007 en het begin van 2008). Dientengevolge heeft 
slechts 0,54% van de vestigingen geen KBO-nummer t.o.v. 13% in 2005. 
 
Deze betere omstandigheden hadden tot gevolg dat bijna alle werkgevers hun 
gegevens via de elektronische applicatie konden invoeren. Alleen voor de 
scholen bestond in 2008 (nog) een probleem, door het feit dat de invoering 
van de woon-werkverkeer enquêtes – met voldoende kennis van de 
plaatselijke omstandigheden - op het niveau van elke schooldirectie moest 
gebeuren, waar meestal niemand bevoegd was om de beveiligde procedure 
van de sociale zekerheid te gebruiken met kennis van de KBO-nummers en 
om de drie jaar. Terwijl in 2005 36% van de enquêtes door de 
personeelsleden van onze FOD moesten ingevoerd worden, was in 2008 dit 
percentage tot 13% verminderd. Via de elektronische weg hebben wij dus 
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87% van de enquêtes toegestuurd gekregen (8500 van de ongeveer 9800, 
tegen 5700 van de ongeveer 8700 in 2005). 
 
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 15 juli 2008 tot en met 28 februari 2009 en was 
bereikbaar van maandag tot vrijdag van 07u00 tot 20u00. In totaal werden 
3200 oproepen beantwoord (4233 in 2005) - per telefoon, fax of e-mail - 
waarvan verschillende naar de FOD Mobiliteit en Vervoer werden 
doorgestuurd. 
 
Om de dienstverlening tijdens het online invullen van de enquête (bij 
technische problemen) te optimaliseren, werd er beroep gedaan op een 
programmeur van de firma Dolmen. Alle daaraan gerelateerde 
programmatuur op het gebied van RSZ- en Oracle databanken werden binnen 
de FOD Mobiliteit en Vervoer gerealiseerd. 
 
1.4 Participatie aan de enquête 
 
De resultaten hebben betrekking op 1.432.549 werknemers (+6,9% t.o.v. 
2005) voor 9.783 vestigingseenheden (+11,5%) van 3.816 werkgevers 
(+5,6%). De enquête heeft dus rekening gehouden met 32,2% van de actieve 
beroepsbevolking3, zijnde 1 op 3,10 (1.432.549 op 4.445.900) volgens de 
cijfers van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie4 
(ADSEI). 
 
Het antwoordpercentage ligt hoger dan in 2005. Wat de werkgevers betreft, 
bedraagt dit 89% [ongeveer 80% in 2005]5, met 440 van de 4.256 betrokken 
werkgevers die niet geantwoord hebben (=3.816 + 440, rekening houdend 
met de werkgevers met onderwijspersoneel). 
 
Wat het aantal vestigingseenheden betreft (gelijk aan het aantal ingevulde 
enquêtes), is het percentage ongeveer 91% [voor ongeveer 81% in 2005, 
herberekend], op basis van een raming van 10.800 betrokken 
vestigingseenheden (tenminste 30 werknemers), wat benaderend is daar 
bijna 10% van de werkgevers het aantal werknemers per vestigingseenheid 
nog niet heeft aangegeven bij de RSZ.6 
 
Dit beter resultaat werd bekomen door een verfijning van de procedure van 
aanmaningen per e-mail en post – 4 aanmaningen i.p.v. 3 – met bijstand van 
de Voorzitter van de FOD Mobiliteit en Vervoer en andere instellingen. 

                                            
3 Hoewel het aandeel significant is, gaat het om een selecte steekproef (enkel 
ondernemingen met > 100 werknemers). De resultaten mogen dus niet zomaar uitgebreid 
worden naar de volledige beroepsbevolking of naar alle werkgevers.  
4 Afdeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
5 De resultaten van 2005 worden verder in dit verslag tussen rechthoekige haakjes vermeld. 
6 Een eigen raming van het aantal ondernemingsraden en overlegcomités die op de gepaste 
wijze geraadpleegd waren geeft voor 2008: 84% van de vestigingseenheden (86% van de 
werknemers), meer dus dan voor 2005 (66% van de vestigingen of 74% van de werknemers); 
Het overleg binnen de ondernemingen en openbare instellingen naar aanleiding van de 
diagnostiek, is voor de evolutie van de mobiliteit enkel een factor waar dit overleg plaatsvond. 
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Per Gewest bekeken, situeren 63,7% [62,3%] of 6.236 [5.464] van de 
deelnemende vestigingseenheden zich in Vlaanderen, 23,4% [24,7%] of 
2.287 [2.165] in Wallonië en 12,9% [13,0%] of 1.260 [1.145] in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Onderstaande kaarten geven een idee van het aantal vestigingseenheden die 
in de diagnostiek voorkomen per arrondissement en per gemeente7. 
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Figuur 0a 

                                            
7 De witte zones op de kaarten stemmen overeen met gemeentes waarvoor geen gegevens 
beschikbaar zijn, daar de enquêtes in principe geleverd werden door werkgevers met meer 
dan 100 werknemers, voor vestigingen met tenminste 30 personen. 
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Figuur 0b 

Van de 1.432.549 betrokken personeelsleden [1.339.976] zijn 54,7% [55,0%] 
mannen en 45,3% [45,0%] vrouwen. De geografische verdeling is als volgt: 

• Vlaanderen 843.204 [793.379], met 54,9% [55,6%] mannen en 45,1% 
[44,4%] vrouwen; 

• Wallonië 314.799 [289.495], met 54,7% [54,6%] mannen en 45,3% 
[45,4%] vrouwen; 

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest 274.546 [257.102], met 54,1% [53,5%] 
mannen en 45,9% [46,5%] vrouwen. 

 
Op basis van een extrapolatie van de RSZ gegevens komen we tot 28,4% 
[24,4%] deeltijdse werknemers, 12,0% [9,9%] bij de mannen en 49,2% 
[44,4%] bij de vrouwen. In Vlaanderen gaat het om 28,2% [25,4%] (12,0% 
[10,0%] mannen en 48,6% [47,5%] vrouwen), in Wallonië om 28,5% [25,7%] 
(12,0% [10,2%] mannen en 50,9% [44,9%] vrouwen) en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest om 28,9% [19,8%] (12,1% [9,4%]  mannen en 50,9% 
[34,1%] vrouwen). 
 
De interim-werknemers vertegenwoordigen 2,3% [2,3%] (2,6% [2,3% na 
verbetering in 2005] bij de mannen en 1,9% [2,1%] % bij de vrouwen). In 
Vlaanderen zijn er bij de betrokken vestigingseenheden 2,7% [2,8%] interims 
(2,9% [2,8%] bij de mannen en 2,4% [2,7%] bij de vrouwen), in Wallonië 2,0% 
[2,0%] (2,5% [2,2%] bij de mannen en 1,3% [1,7%] bij de vrouwen) en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,3% [1,0%] (1,4% [1,0%] bij de mannen en 
1,2% [1,0%] bij de vrouwen). 
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1.5 De vragenlijst 
 
De hierna volgende analyse gebeurt op basis, en in volgorde van de 
vragenlijst die aan de betrokken bedrijven en instellingen werd voorgelegd. De 
vragenlijst is in bijlage opgenomen. T.o.v. de diagnostiek van 2005 zijn 
volgende wijzigingen van belang. 
 
Arbeidsrooster 
 
Tabel 2bis als alternatief voor tabel 2. Voor werkgevers die gebruik maken 
van een prikkloksysteem kan tabel 2bis de ingave vereenvoudigen. 
 
Voor- en natraject 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geen voor- of natraject en geen 
antwoord (wegens facultatieve vraag). Dit was niet het geval in 2005. 
 
Omdat de vraag i.v.m. het voor- en natraject in 2005 dikwijls slecht begrepen 
werd, zijn er bovendien verklarende tekeningen bijgevoegd. 
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2. Samenvatting van de gebruikte transportmodi 
 
Op Belgisch niveau gebruikt 64,0% [65,6%] van de werknemers de wagen, 
met: 

• 67,1% [67,6%] van de in Vlaanderen tewerkgestelde werknemers; 
• 76,1% [78,8%] van de in Wallonië tewerkgestelde werknemers; 
• 40,8% [44,7%] van de in Brussel tewerkgestelde werknemers. 

Wanneer we bij deze percentages die van carpooling optellen komen we, voor 
alle werknemers die de auto gebruiken, uit op 68,0% [70,1%] met 4,0% [4,5%] 
carpooling voor België, zijnde: 

• 71,5% [72,7%] met 4,4% [5,1%] carpooling in Vlaanderen; 
• 80,9% [83,6%] met 4,8% [4,8%] carpooling in Wallonië; 
• 42,7% [47,1%] met 1,9% [2,4%] carpooling in Brussel. 

 
Van 2005 tot 2008, merken we dus een zeer duidelijke daling op van het 
autogebruik met ca -2,1% (-1,6% zonder carpooling), die in Wallonië (-2,7%) 
en vooral in Brussel (-4,4%) meer uitgesproken is dan in Vlaanderen (-1,2%). 
Deze daling betekent natuurlijk een stijging van de andere transportmodi, voor 
de trein (+1,0%), voor het overige openbaar vervoer (+0,5%), alsook voor de 
fiets (+0,5%). 
 
Het openbaar vervoer haalt een aandeel van 16,6% [15,1%]. Het treinvervoer 
neemt hiervan 10,3% [9,3%] voor zijn rekening en het metro/tram/busverkeer 
(MTB) 6,3% [5,8%]. Wanneer we dit uitsplitsen over de gewesten, dan stellen 
we vast dat 

• 4,7% [3,9%] in Vlaanderen de trein neemt en 4,2% [3,8%] MTB 
• 4,6% [4,3%] in Wallonië de trein neemt en 3,8% [3,6%] MTB 
• 34,0% [31,5%] in Brussel de trein neemt en 15,7% [14,5%] MTB 

 
Het collectieve vervoer georganiseerd door de werkgever bedraagt 1,0% 
[1,2%] van de totale verplaatsingen. In Vlaanderen (1,4% [1,6%]) kent dit een 
groter succes dan in Wallonië (0,4% [0,4%]) en in Brussel (0,3% [0,7%]). 
 
Het gebruik van de fiets in de woon- werkverplaatsingen is vooral een Vlaams 
gegeven. Op Belgisch niveau zijn er 8,2% [7,7%] fietsers, in Vlaanderen is dit 
12,9% [12,1%], Wallonië en het BHG halen elk 1,5% [elk 1,2% in 2005]. 
 
Bromfietsers en motorrijders vertegenwoordigen 1,6% [1,7%] van de 
werknemers, in Vlaanderen 1,9% [2,1%], in Wallonië 1,4% [1,4%] en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,9% [0,7%]. 
 
Het stappen vertegenwoordigt in België 2,2% [2,4%] van de woon- 
werkverplaatsingen. In Vlaanderen is dit 1,7% [2,0%], in Wallonië 3,2% [3,2%] 
en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,3% [2,5%]. 
 
Om volledig te zijn, melden we dat de «andere vervoersmodi» 2,4% [1,8%] 
vertegenwoordigen in België. Voor Vlaanderen komt dit neer op 1,7% [1,7%], 
voor Wallonië 4,2% [2,5%] en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,7% 
[1,7%]. Hierbij gaat het o.a. om werknemers die tijdens het verloop van de 
enquête hun vervoersmiddel niet hebben opgegeven, of voor werknemers 
waar het vervoersmiddel afhankelijk is van het seizoen of de verplaatsing. 
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3. Geografische analyse van de gebruikte vervoersmodi 
 

3.1 Wagengebruik (alleen of met familie) 
 
De kaarten inzake het gebruik van de wagen (solo of met familie) als 
hoofdvervoermiddel, tonen dat het gebruik afneemt naarmate de 
verstedelijkingsgraad op de plaats van tewerkstelling stijgt en het openbaar 
vervoer beter uitgebouwd is. In het noorden van het land heeft ook het 
fietsgebruik een duidelijke invloed. 
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Figuur 1a 

De invloed van de verstedelijking komt nog beter tot uiting in de kaart per 
gemeente. Hier zien we duidelijk dat agglomeraties als Brussel, Antwerpen, 
Brugge, Gent, Bergen en Namen verhoudingsgewijs beduidend minder 
automobilisten hebben in het woon-werkverkeer. Veel randgemeenten 
vormen echter een uitzondering op deze regel. 
 
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 5,1%.8,9 Voor werknemers 

                                            
8 Percentage van de werknemers die de vraag beantwoord hebben, waarbij geen voor- of 
natraject ook een keuzemogelijkheid was. Omdat de vraagstelling voor 2008 anders is dan 
voor 2005 worden de cijfers hier niet vergeleken. 
9 Het invullen van het voor- en natraject was niet verplicht in de enquête. Bovendien is de 
vraag – ondanks de bijkomende verklarende tekening – dikwijls verkeerd begrepen. Dit wil 
zeggen dat de steekproef met aanvaardbare gegevens kleiner is dan voor het hoofdtraject, en 
de gegevens dus minder precies. 
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tewerkgesteld in Brussel – waarvan een groot deel de trein neemt als 
hoofdvervoer - ligt dit zelfs op 18,9%. Voor Vlaanderen en Wallonië zijn de 
cijfers respectievelijk 1,4% en 2,6%. Het cijfer voor Wallonië ligt hoger dan 
voor Vlaanderen omdat er in Wallonië minder gefietst wordt. 
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Figuur 1b 

Omdat autobestuurders (hoofdtraject) net zoals fietsers, bromfietsers, 
motorrijders en voetgangers zich meestal van “deur tot deur” verplaatsen, is 
het percentage werknemers met een voor- of natraject in de realiteit maximum 
de som van de reizigers met het openbaar vervoer, en een deel van de 
werknemers die gebruik maken van privévervoer door de werkgever of aan 
carpooling doen. 
 
We kunnen ook stellen 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. 
 
Het gebruik van de wagen voor het natraject (verplaatsing tussen stopplaats 
hoofdvervoermiddel en eindbestemming) is eerder een randverschijnsel en 
ligt een stuk lager dan het gebruik van de wagen in het voortraject. Het gaat 
om 1,0% [1,4%] voor het land en respectievelijk 0,5% voor Vlaanderen, 0,4% 
voor Wallonië en 2,9% voor het BHG. 
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3.2 Carpooling 
 
Het gebruik van de wagen als hoofdvervoermiddel met één of meerdere 
collega’s (carpooling) bedraagt voor het land 4,0% [4,5%], respectievelijk 
4,4% [5,1%] voor Vlaanderen, 4,8% [4,8%] voor Wallonië en slechts 1,9% 
[2,4%] voor Brussel. Ook opvallend is het relatief grote succes in Limburg, niet 
alleen in gemeentes met beperkte tewerkstelling, maar ook in enkele 
belangrijke steden zoals Genk en Lommel. De Westhoek, Waals-Brabant en 
het Oosten van Provincie Luik scoren ook relatief goed. 
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3.3 Treingebruik 
 
Het gebruik van de trein als hoofdvervoermiddel in de woon-
werkverplaatsingen ligt voor het land op 10,3% [9,3%]. Daarmee is de trein 
het belangrijkste alternatief voor de wagen. 
 
Voor vestigingen gelegen in Vlaanderen is het percentage treingebruikers 
4,7% [3,9%], voor Wallonië 4,6% [4,3%] en voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 34,0% [31,5%]. 
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Figuur 3a 

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 veel 
overheidsdiensten gevestigd die hun werknemers gratis - of bijna gratis - laten 
gebruik maken van het openbaar vervoer. 
 
 
Naast Brussel doen ook andere steden zoals Bergen, Namen, Mechelen en 
Vilvoorde het goed. Daarnaast zijn er nog een aantal typische 
spoorgemeenten zoals Torhout, Lichtervelde, Denderleeuw, Berlaar, Landen, 
Trois Ponts, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Gembloux, Chapelle-les-Herlaimont, 
Rochefort, Libramont, Bertrix, Neufchâteau, Gouvy en Braine-le-Comte. 
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Opvallend is het beperkte gebruik door werknemers tewerkgesteld in het 
noordoosten van het land, van de Antwerpse Kempen over Limburg tot de 
Provincie Luik. Blijkbaar vormt de trein voor deze werknemers nog te weinig 
een echt alternatief. 
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Figuur 3b 

We kunnen op de meeste plaatsen een toename vaststellen van het 
treingebruik ten opzichte van 2005. In steden waar stations recentelijk zijn 
gerenoveerd is de stijging groter dan het gemiddelde. Leuven kent een 
stijging van 8% naar 11%, Luik van 4,4% naar 5,3%. 
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3.4 Openbaar vervoer De Lijn/MIVB/TEC 
 
Het gebruik van het stedelijk en regionaal vervoer (bus, tram en metro) als 
hoofdvervoermiddel is vrij beperkt met 6,3% [5,8%] voor België, 4,2% [3,8%] 
voor Vlaanderen en 3,8% [3,6%] voor Wallonië. Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest vormt een uitzondering met 15,7% [14,5%]. 
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Figuur 4a 

Naast het Brussels Hoofdstedelijk Gebied, kent deze vervoersmodus het 
meest succes voor de werknemers tewerkgesteld in de arrondissementen 
Antwerpen en Luik. Algemeen heeft het stedelijk en regionaal vervoer het 
meest succes in verstedelijkte gebieden. Op gemeenteniveau halen buiten de 
Brusselse gemeentes enkel (in dalende volgorde) Froidchappelle, Fontaine-
l’Evêque, Antwerpen, Butgenbach, Kraainem en Quevy meer dan 10%. 
 
 



 

 16

Legende

10 to 47   (24)
6 to 10   (27)
4 to 6   (37)
2 to 4   (92)
0 to 2  (323)

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2008
Hoofdvervoermiddel : De Lijn/MIVB/TEC

(% werknemers naar gemeente)

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2008
Moyen de transport principal : TEC/STIB/De Lijn

(% des travailleurs  commune) (c
) S

PF
 M

T 
- F

O
D

 M
V 

- 2
00

9

België / Belgique : 6,3

Vlaanderen : 4,2
Wallonie : 3,8
Bruxelles / Brussel : 15,7

 
Figuur 4b 

Het gebruik van het stedelijk en regionaal vervoer voor het afleggen van het 
voortraject is beperkt, amper 2,5% voor België. Maar als we dit vergelijken 
met de gevallen waar het voortraject wordt afgelegd met de wagen (5,1%), 
moeten we zeggen dat het stedelijk en regionaal vervoer het relatief gezien 
nog niet zo slecht doet.  
 
Van de werknemers die tewerkgesteld zijn te Brussel neemt 7,6% bus, tram of 
metro voor het voortraject. 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. Voor de werknemers tewerkgesteld in Vlaanderen en Wallonië gaat 
het over respectievelijk 1,0% en 1,8%. 
 
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 3,3%. 
Ook hier scoort het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw het best met 
10,8% van de er tewerkgestelde werknemers, t.o.v. 1,3% voor Vlaanderen en 
0,8% voor Wallonië. Ook voor het natraject valt op te merken dat dit 
transportmiddel vooral succesvol is wanneer de trein als hoofdvervoermiddel 
wordt gebruikt. 
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Figuur 4e 
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Figuur 4f 
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3.5 Collectief privévervoer door de werkgever 
 
Wat het hoofdvervoermiddel aangaat kunnen we vaststellen dat dit op de 
schaal van België een vrij marginaal gebeuren is dat nauwelijks 1,0% [1,2%] 
van de werknemers betreft. Voor Vlaanderen ligt dit cijfer een beetje hoger, 
namelijk 1,4% [1,6%]. 
 
Een verdere analyse van de betrokken bedrijven in Vlaanderen toont ons dat 
deze vervoersmodus vooral populair is in specifieke sectoren: 
de chemiesector, zoals … 
B.A.S.F Antwerpen met ongeveer 1300 werknemers ofwel 38% [44%], 
Bayer Antwerpen met meer dan 600 werknemers ofwel 68% [55%], 
Lanxess Antwerpen met meer dan 420 werknemers ofwel 82% [58%], 
Lanxess Beveren met ongeveer 310 werknemers ofwel 65% [52%] 
de autoassemblage sector, zoals … 
Volvo Gent met meer dan 560 werknemers ofwel 13,5% [16%], 
Van Hool Lier met meer dan 570 werknemers ofwel 13,5% [14%], 
Ford Genk met ongeveer 500 werknemers ofwel 9% [11%] 
en de beschutte werkplaatsen met 8% van de betrokken werknemers. 
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Figuur 5a 
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Figuur 5b 

 
In Wallonië 0,4% [0,4%] en Brussel 0,3% [0,7%] is het collectief privévervoer 
nog minder populair, 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 18% 
[17%] van de werknemers hiervan gebruik maakt). 
 
Men mag aannemen dat de bereikbaarheid van sommige vestigingseenheden 
en het werken in ploegenstelsel, met de behoefte aan vervoer buiten de 
normale uren hierin een rol spelen. Terwijl voor de beschutte werkplaatsen 
het minder mobiel karakter van de er tewerkgestelde personeelsleden 
bepalend zal zijn. Voor 2008 is er een vermindering op te merken t.o.v. 2005, 
misschien speelt de economische crisis hier een rol. 
 
Het is logisch dat er in het voortransport geen gebruik wordt gemaakt van 
collectief privévervoer, de enquêteresultaten (0,0%) bevestigen dit. 
 
Het privé-georganiseerd collectief vervoer voor het natransport is met 0,3% 
voor het land, 0,5% voor Vlaanderen, 0,1% voor Wallonië en 0,0% voor 
Brussel ook zeer beperkt.  
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3.6 Fiets 
 
De fiets is op Belgisch niveau het 3de belangrijkste hoofdvervoermiddel in de 
woon-werkverplaatsingen met 8,2% [7,7%] van de werknemers, enkel de auto 
en de trein doen beter. 
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Figuur 6a 

Dat fietsen nog te veel een exclusief Vlaamse aangelegenheid is met 12,9% 
[12,1%] tegenover slechts 1,5% [1,2%] in Wallonië en 1,5% [1,2%] in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt duidelijk uit de cijfers. We merken wel 
de belangrijke relatieve stijging (+25%) op in deze laatste twee gewesten 
 
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. 
 
Het beperkt aandeel fietsers in het BHG is wellicht ook te wijten aan de hoge 
graad van verstedelijking, met bijhorende verkeersdrukte, wat fietsen minder 
aangenaam maakt. Men kan ook opmerken dat binnen stedelijke gebieden er 
een goede ontwikkeling is van het openbaar vervoer, wat de concurrentie voor 
de fiets zwaarder maakt. 
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Figuur 6b 

Nochtans, wanneer we de gegevens bekijken op het niveau van de 
gemeenten stellen we vast dat de Vlaamse steden het op fietsgebied over het 
algemeen niet slecht doen: Brugge 24,5% [25,3%] is de beste van de klas, 
gevolgd door Turnhout 23,2% [20,0%], Sint-Niklaas 22,3% [21,2%] en 
Lokeren 20,5% [19,0%]. 
 
Onderstaande kaart toont ook aan dat het succes van de fiets niet alleen 
afhankelijk is van de perceptie van gevaarlijke fietsroutes (zoals gevraagd in 
het deel “mobiliteitsproblematiek op de vestigingseenheid”). Vooral in de 
stedelijke gebieden wordt fietsen als gevaarlijk ervaren. De belangrijkste 
steden in Limburg en West-Vlaanderen vormen hierop enigszins een 
uitzondering. 
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Figuur 6c 

Voor het voortraject gebruikt in België 2,0% van de werknemers de fiets: 1,7% 
van de in Vlaanderen tewerkgestelde werknemers, 0,6% in Wallonië en 4,2% 
in Brussel. 
 
In het natraject gebruiken minder werknemers de fiets. Het gaat om 0,9% in 
België, 1,0% in Vlaanderen, 0,2% in Wallonië en 1,6% in Brussel. In de 
volgende kaart per gemeente ziet men duidelijk dat de fiets in het natraject het 
meeste succes heeft in en rond Vlaamse steden die door de spoorwegen 
bediend worden en in Brussel. Er is t.o.v. 2005 overigens een duidelijke 
toename in Brussel, deels te danken aan het stijgende aantal faciliteiten voor 
fietsers (“fietspunten”, fietsenstallingen, etc.) in de Brusselse stations. 
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Figuur 6f 
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Figuur 6g
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3.7 Motor en bromfiets 
 
Het gebruik van de motor of bromfiets als hoofdvervoermiddel is vrij beperkt. 
1,6% [1,7%] van de werknemers in België maakt er gebruik van. Op Vlaams 
niveau is dit 1,9% [2,1%], op Waals niveau 1,4% [1,4%] en op Brussels 
niveau slechts 0,9% [0,7%]. 
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Figuur 7a 

 
In Oost- en West-Vlaanderen worden motor en bromfiets gemiddeld wat meer 
gebruikt dan in de rest van het land, met een uitschieter voor het 
arrondissement Veurne met 4,0%. Op gemeenteniveau blijken vooral de 
kustgemeentes bij te dragen tot het relatief hoge percentage in Veurne. 
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Figuur 7b 

In het voor- en natraject kunnen we stellen dat het gebruik van de motor of 
bromfiets nauwelijks voorkomt, vermits hier voor België slechts sprake is van 
telkens 0,1% van de werknemers. 
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3.8 Stappen 
 
Als hoofdvervoermiddel maakt het stappen in België slechts 2,2% [2,4%] uit 
van de woon-werkverplaatsingen van werknemers. Voor Vlaanderen is dit 
1,7% [2,0%], voor Wallonië 3,2% [3,2%] en voor het BHG 2,3% [2,5%]. 
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Figuur 8a 

In Wallonië gaan er dus in verhouding ongeveer dubbel zoveel mensen te 
voet naar het werk t.o.v. Vlaanderen. Omdat het fietsgebruik in Wallonië 
beperkt is (onder meer door het reliëf), worden korte afstanden er dikwijls te 
voet afgelegd. Ook de ontwikkeling van agglomeraties rond fabrieken (met 
dus kleine woon-werk afstanden) speelt wellicht een rol. 
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Figuur 8b 

Het stappen gebruikt als voortraject wordt vermeld voor 5,2% van de 
werknemers, namelijk 3,2% van de werknemers tewerkgesteld in Vlaanderen, 
5,7% voor Wallonië en 10,7% voor Brussel. 
 
Het stappen gebruikt in natraject wordt vermeld voor 11,0% van de 
werknemers in België, namelijk 3,3% voor Vlaanderen, 8,1% voor Wallonië en 
33,2% voor Brussel. 
 
We mogen ervan uitgaan dat heel wat werknemers met als 
hoofdvervoermiddel het openbaar vervoer hun voor- en/of natraject te voet 
afleggen. We stellen trouwens vast dat dit fenomeen zich vooral situeert bij de 
werknemers die tewerkgesteld zijn in de stedelijke agglomeraties. 
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Figuur 8e 
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Figuur 8f 
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3.9 Hoofdvervoermiddel “Andere” 
 
Op Belgisch niveau werd voor 2,4% [1,8%] van de woon-werkverplaatsingen 
de rubriek “andere vervoermodi” aangestipt. 
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Figuur 9a 

Deze optie werd vaak opgegeven voor werknemers die hun vervoermodus 
niet hebben opgegeven tijdens een interne enquête bij het bedrijf. Ook werd 
deze mogelijkheid in een aantal gevallen aangekruist wanneer bijvoorbeeld 
de gebruikte modus voor het heentraject verschilt van de modus voor het 
terugtraject, of wanneer het vervoermiddel naargelang het weer verschilt. Dit 
gebruik van “andere” of verschillende vervoermiddelen doet zich vooral voor 
in de agglomeraties, waar de vervoersmogelijkheden talrijker zijn. 
 
Omdat deze mogelijkheid een soort van ruis vormt op de enquêteresultaten, 
wordt bekeken hoe men hiermee kan omgaan in de volgende enquêtes. 
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4. Invloed van de plaatselijke maatregelen 
  
4.1 Arbeidstijden van de werknemers 
 
Van de werknemers vervat in de diagnostiek woon-werkverkeer 2008 werkte 
in 30,6% [31,6%] van de werknemers volgens een vast uurrooster. Voor 
Vlaanderen betreft het 31,6% [32,1%], voor Wallonië 33,1% [36,0%] en voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 24,6% [25,2%]. 
 
30,3% [28,0%] van de werknemers werkt volgens een glijdend uurrooster 
Verdeeld over de gewesten geeft dit 24,8% [22,4%] in Vlaanderen, 24,9% 
[21,9%] in Wallonië en 53,3% [52,2%] in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Dat de glijdende uurregeling in 2008 terrein wint t.o.v. de vaste uurroosters is 
vanuit mobiliteitsoogpunt een goede zaak. Zo wordt de drukte tijdens de 
spitsuren gelijkmatiger verdeeld, de spits duurt dus in feite langer maar wordt 
minder zwaar, met o.a. minder congestie en tijdverlies. De werknemer met 
glijdende uurregeling kan ook gemakkelijker kiezen voor het openbaar 
vervoer. 
 
In het BHG wordt de glijdende uurregeling veel meer toegepast in vergelijking 
met de andere gewesten. Hiervoor zijn verschillende redenen. 
Wie met de auto komt, kan omwille van files moeilijk het exacte uur van 
aankomst voorspellen. Wanneer men met het openbaar vervoer neemt is men 
gebonden aan de dienstregeling. Omdat niet iedereen met bijvoorbeeld 
dezelfde trein komt, zijn de aankomsturen ook verschillend.  
 
Anderzijds speelt ook de aard van het werk een belangrijke rol. De 
werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, in verhouding met 
de rest van het land, minder in productiegerichte vestigingen en meer in 
administratieve diensten (zowel bij de overheid als in de privésector). Het 
invoeren van een glijdende uurregeling is daarom dikwijls mogelijk zonder 
veel praktische problemen. 
 
Glijdende uurregelingen laten ook toe om het werk beter te combineren met 
het privéleven. Waar het mogelijk is, tonen werkgevers zich dan ook dikwijls 
bereid om dit systeem in te voeren. Dit doen ze niet alleen uit 
menslievendheid, maar ook omdat dit een belangrijke troef is om de geschikte 
werknemers aan te trekken en te behouden. 
 
Het ploegenstelsel is goed voor 15,5% [17,7%] van de werknemers. Het 
aandeel daarvan in de gewesten is 18,3% [20,3%] in Vlaanderen, 16,7% 
[18,7%] in Wallonië en 5,6% [8,5%] in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hier slechts een aandeel heeft van 
5,6% [8,5%] is te wijten aan het geringe aandeel industriële bedrijven, de 
sector waar de ploegenarbeid het meest voorkomt. 
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Tenslotte heeft 18,6% (=14,8% + 3,8%) [16,6%] van de werknemers een 
onregelmatig uurrooster, opgenomen als “onregelmatig uurrooster” in deel 2 
van de enquête (14,8%), of als “priksysteem” in deel 2bis (3,8%). Dit 
percentage bedraagt 20,2% (= 16,6% + 3,6%) [17,9%] in Vlaanderen, 19,2% 
(= 14,6% + 4,6%) [18,6%] in Wallonië en 13,3% (= 9,7% + 3,6%) [10,0%] in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We hebben hier voornamelijk te maken 
met sectoren zoals het onderwijs en de ziekenhuizen (Figuur 9). 

Figuur 9 

Wanneer we het geheel van de aankomst – en vertrekuren nemen (zie 
volgende figuur), stellen we vast dat de ochtendspits zich vooral situeert 
tussen 7u30’ en 8u30’, met de grootste piek rond 8u.  
 

Figuur 10a 

De avondspits verloopt wat meer verspreid tussen 16u en 18u, met de 
grootste concentratie tussen 16u00’ en 17u30’. 

Aankomst- en vertrekuren v/d werknemers in België (2008)
Arrivées et départs des travailleurs en Belgique (2008)
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Andere belangrijke momenten waarop werknemers zich verplaatsen zijn ’s 
ochtends rond 6u, ’s middags rond 14u en ’s avonds rond 22u. Dit stemt 
vooral overeen met de werkuren van mensen die in ploegenstelsel werken. 
 

Figuur 10b 

Figuur 10c 

Aankomst- en vertrekuren v/d werknemers Vlaanderen (2008) 
Arrivées et départs des travailleurs en Flandre (2008)
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Aankomst- en vertrekuren v/d werknemers Wallonië  (2008)
Arrivées et départs des travailleurs en Wallonie (2008)
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Figuur 10d 

 
Men merkt op dat de regionale verschillen relatief klein zijn, behalve in Brussel, 
waar de kenmerken van het werk in ploegen (aankomst en vertrek van 
werknemers om 6u, 14u en 22u) minder uitgesproken zijn. 
 

Aankomst- en vertrekuren v/d werknemers Brussel (2008)
Arrivées et départs des travailleurs en Bruxelles (2008)
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4.2 Op de vestigingseenheid bestaande maatregelen per 
vervoersmodus 
 
4.2.1 Maatregelen ter bevordering van het fietsgebruik10 
 
We stellen vast dat 4699 [3711] of 48,0% [42,3%] van de betrokken 
vestigingseenheden aangeeft dat er een bijkomende vergoeding voorzien is 
voor fietsers. In Vlaanderen is dit 49,4% [44,5%], in Wallonië 45,5% [36,3%] 
en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 46,0% [42,9%]. 
 
3910 [2941] of 40,0% [33,5%] van de vestigingseenheden geven aan over 
overdekte fietsstallingen11 te beschikken. In Vlaanderen is dit 49,2% [42,5%], 
in Wallonië 17,5% [14,6%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 34,8% 
[26,2%]. 
 
2777 [2407] of 28,4% [27,4%] van de vestigingseenheden melden dat ze 
beveiligde fietsparkeerplaatsen hebben. In Vlaanderen komt dat op 30,5% 
[29,5%], in Wallonië op 17,6% [18,3%] en in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest op 37,3% [34,8%]. 
 
2764 [2022] of 28,3% [23,0%] van de vestigingseenheden blijkt te beschikken 
over gemakkelijk toegankelijke douches12 voor fietsers. In Vlaanderen is dit 
32,2% [26,6%], in Wallonië 16,7% [13,4%] en in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 29,7% [24,3%]. 
 
2671 [1948] of 27,3% [22,2%] van de betrokken vestigingseenheden beschikt 
over kleedruimtes voor fietsers13. In Vlaanderen is dit 30,0% [24,8%], in 
Wallonië 18,4% [15,2%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 28,5% 
[23,1%]. 
 
493 [609] of 5,0% [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 5,4% [7,7%], in Wallonië over 3,1% [3,8%] en in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over 6,9% [9,3%]. 
 
Voor 1147 [747] of 11,7% [8,5%] van de vestigingseenheden zijn er fietsen 
beschikbaar voor dienstverplaatsingen14. In Vlaanderen is dit 16,3% [12,4%], 
in Wallonië 1,7% [1,5%] en in Brussel 7,5% [3,4%]. 
 
In 1021 [623] gevallen of 10,4% [7,1%] van de vestigingseenheden bestaat er 
een bijkomende vergoeding voor dienstverplaatsingen per fiets15. In 

                                            
10 Ter herinnering: 8,2% van de werknemers gebruikt de fiets als hoofdvervoermiddel: 12,9% 
in Vlaanderen, 1,5% in Wallonië en 1,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
11 Facultatieve melding 
12 Facultatieve melding 
13 Facultatieve melding 
14 Facultatieve melding 
15 Facultatieve melding 
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Vlaanderen is dit 11,9% [7,7%], in Wallonië 8,5% [6,9%] en in het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 6,8% [4,6%]. 
  
Het gemiddeld aantal “fietsmaatregelen” per vestiging is sterk gestegen 
(+16%) sinds 2005. 
 
Op te merken valt dat 2288 [2504] of 23,4% [28,5%] van de 
vestigingseenheden aangeeft dat er bij hen geen maatregelen ten gunste van 
de fiets in voege zijn. In Vlaanderen betreft het 18,6% [23,1%] van de 
gevallen, in Wallonië 35,3% [43,5%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
25,5% [26,2%].  
 
4.2.2 Maatregelen ter bevordering van carpooling16 
 
We stellen vast dat slechts 632 [440] of 6,5% [5,0%] van de 
vestigingseenheden aangeeft dat er carpooling wordt georganiseerd. In 
Vlaanderen is dit 6,0% [4,8%], in Wallonië 7,3% [4,5%] en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 7,0% [7,1%]. 
 
573 [368] of 5,9% [4,2%] van de vestigingseenheden zegt aangesloten te zijn 
bij een carpool databank, in Vlaanderen is dit 5,4% [4,6%], in Wallonië 5,6% 
[2,8%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8,7% [4,8%]. 
 
483 [353] of 4,9% [4,0%] doet aan verspreiding van informatie17 over 
carpooling. In Vlaanderen is dit 4,4% [4,6%], in Wallonië 4,8% [2,2%] en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7,7% [4,5%]. 
 
Er zijn slechts 200 [153] of 2,0% [1,7%] van de vestigingseenheden die 
gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers op hun parkeerterrein 
hebben. In Vlaanderen is dit 1,9% [1,4%], in Wallonië 1,2% [0,9%] en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,5% [4,7%]. 
 
Wat de organisatie van een verzekerde thuisrit18 voor carpoolers aangaat, zijn 
er slechts 200 [131] of 2,0% [1,5%] van de vestigingseenheden die dit doen. 
In Vlaanderen 1,9% [1,9%], in Wallonië 1,7% [0,6%] en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 3,3% [1,2%]. 
 
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.  
 
Ondanks de stijging van het aantal maatregelen ter bevordering van het 
carpoolen, is het aantal “carpoolers” gedaald, van 4,5% naar 4,0%.19 
                                            
16 Ter herinnering: 4,0% [4,5%] van de werknemers in België gebruikt carpooling als 
hoofdvervoermiddel, 4,4% [5,1%] in Vlaanderen, 4,8% [4,8%] in Wallonië en 1,9% [2,4%] in 
het BHG 
17 Facultatieve melding 
18 Facultatieve melding 
19 Dit wil niet zeggen dat de maatregelen geen positieve invloed hebben. Sinds het bestaan 
van de personenwagen is de gemiddelde bezetting immers steeds verder gezakt, als gevolg 
van de steeds grotere individualisering en nood aan flexibiliteit. 
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4.2.3 Maatregelen ter bevordering van het collectief vervoer20 
 
Opmerkelijk is dat hier 5888 [5407] vestigingseenheden of 60,2% [61,6%] 
vermelden dat er op dat vlak geen maatregelen in voege zijn. In Vlaanderen is 
dit 66,1% [65,8%], in Wallonië 56,0% [59,7%] en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 38,6% [45,2%]. 
 
Bij 2465 [1981] vestigingseenheden of 25,2% [22,6%] bestaat er een extra 
verplaatsingsvergoeding voor gebruikers van het openbaar vervoer. In 
Vlaanderen bij 20,5% [20,2%] van de vestigingseenheden, in Wallonië 28,8% 
[24,0%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 42,0% [31,4%]. Er is dus 
een duidelijke gunstige evolutie in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 
 
De invloed van deze extra verplaatsingsvergoeding op het gebruik van het 
openbaar vervoer blijkt overigens zeer significant te zijn. Bij het treingebruik 
gaat het zelfs om meer dan een verdubbeling. Wanneer er geen vergoeding 
is, ligt het gemiddeld treingebruik op 7,6% [6,6%], is er wel een vergoeding 
dan komt dit op 17,6% [17,3%] te liggen. Voor wat betreft bus, tram en metro, 
stijgt het gemiddeld gebruik van 5,1% [5,0%] zonder vergoeding naar 9,4% 
[8,2%] met vergoeding. 
 
934 [790] vestigingseenheden of 9,5% [9,0%] geeft aan informatie te 
verspreiden21 over het openbaar vervoer. In Vlaanderen 8,8% [10,0%], in 
Wallonië 7,3% [5,1%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17,2% 
[11,8%]. Deze vrij geringe percentages tonen aan dat de maatschappijen voor 
openbaar vervoer op het vlak van sensibilisering nog werk voor de boeg 
hebben. 
 
In 878 [580] vestigingseenheden of 9,0% [6,6%] wordt het gebruik van het 
openbaar vervoer voor dienstverplaatsingen gestimuleerd22. In Vlaanderen is 
dat 8,2% [7,1%], in Wallonië 6,3% [3,7%] en in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 17,7% [9,6%]. 
 
In 514 [362] vestigingseenheden of 5,3% [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 5,2% [4,0%], in Wallonië 5,9% [3,7%] en 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,1% [5,7%]. Zoals eerder reeds 
aangegeven gaat het hier voornamelijk over werknemers die in ploegenstelsel 
werken (chemie en autoassemblage). 
 
437 [412] vestigingseenheden of 4,5% [4,7%] geven aan dat er regelmatig 
overleg is met de openbare vervoersmaatschappijen. In Vlaanderen is dat 
4,5% [5,6%], in Wallonië 2,7% [2,1%] en in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 7,4% [5,2%]. Zoals hoger al aangegeven is er dus nog vooruitgang 

                                            
20 17,6% van de werknemers in België gebruikt een vorm van collectief vervoer (trein, bus, 
tram, metro of collectief vervoer georganiseerd door de werkgever) als hoofdvervoermiddel, 
10,3% in Vlaanderen, 8,8% in Wallonië en 50,0% in het BHG. 
21 Facultatieve melding 
22 Facultatieve melding 
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mogelijk in de communicatie tussen openbaar vervoersmaatschappijen en 
werkgevers. 
 
698 [744] vestigingseenheden of 7,1% [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 5,3% [5,9%], in Wallonië op 8,5% [9,6%] en in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest op 13,7% [18,7%]. 
 
Een opmerkelijke vaststelling in de evolutie van het aantal maatregelen ter 
bevordering van het collectief vervoer sinds 2005: er is ongeveer een status 
quo in Vlaanderen, en vaak sterke stijgingen in Wallonië en Brussel. 
 
 
4.2.4 Diverse maatregelen voor een betere mobiliteit 
 
Op maar liefst 7073 [6792] vestigingseenheden of 72,3% [77,4%] is er geen 
van de genoemde “diverse maatregelen” in voege. 
 
De maatregelen die het meest werden genomen zijn: 
 

• overleg met de lokale overheden verantwoordelijk voor de 
toegangswegen naar de vestigingseenheid in 798 [700] gevallen of 
8,2% [8,0%]  (9,3% [8,9%] in Vlaanderen, 4,9% [5,8%] in Wallonië en 
8,6% [7,9%] in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest); 

 
• telewerk in 785 [484] vestigingseenheden of 8,0% [5,5%] (7,5% [5,3%] 

in Vlaanderen, 5,6% [2,9%] in Wallonië en 15,3% [11,6%] in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest); 

 
• informatiecampagnes over alternatieven voor het autogebruik in 730 

[507] vestigingseenheden of 7,5% [5,8%] (6,7% [5,6%] in Vlaanderen, 
6,8% [4,7%] in Wallonië en 12,5% [8,7%] in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest); 

 
• samenwerking met de gewestelijke en lokale instanties voor 

mobiliteitsbeheer in 660 [489] vestigingseenheden of 6,7% [5,6%] ( 
6,9% [6,2%] in Vlaanderen, 3,8% [3,9%] in Wallonië en 11,2% [5,8%] in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest); 

 
• aanduiding van een vervoerscoördinator23 in 670 [290] 

vestigingseenheden of 6,8% [3,3%] ( 5,9% [2,9%] in Vlaanderen, 5,5% 
[2,8%] in Wallonië en 14,1% [6,1%] in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest). 

 
Al deze maatregelen werden dus meer toegepast in 2008 t.o.v. 2005. Vooral 
het telewerk en de inzet van mobiliteitscoördinatoren kenden een forse groei. 

                                            
23 Facultatieve melding 
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Figuur 11 

De maatregelen die het minst voorkomen zijn (in dalende volgorde): 
 

• samenwerking met andere bedrijven of met de kamer van koophandel 
in 264 [184] gevallen of 2,7% [2,1%] ( 2,6% [2,2%] in Vlaanderen, 1,1% 
[1,3%] in Wallonië en 6,0% [3,1%] in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest); 

 
• gewestelijke of lokale financiële ondersteuning24 van het 

mobiliteitsbeleid in 107 [72] gevallen of 1,1% [0,8%] (0,8% [1,7%] in 
Vlaanderen, 2,5% [0,6%] in Wallonië en 0,2% [0,4%] in het BHG); 

 
• bedrijfsverhuizing25 naar een plaats met een betere (openbare) 

vervoerbereikbaarheid in 85 [46] gevallen of 0,9% [0,5%] (0,7% [0,5%] 
in Vlaanderen, 0,3% [0,2%] in Wallonië en 2,8% [1,0%] in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest); 

 
• verhuispremies26 voor werknemers die dichter bij het werk gaan wonen 

in 82 [49] gevallen of 0,8% [0,6%] (0,7% [0,4%] in Vlaanderen, 1,0% 
[0,7%] in Wallonië en 1,2% [0,9%] in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest); 

 

                                            
24 Facultatieve melding 
25 Facultatieve melding 
26 Facultatieve melding 
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• invoeren van betalend parkeren27 in 70 [58] gevallen of 0,7% [0,7%] 
(0,3% [0,5%] in Vlaanderen, 0,5% [0,5%] in Wallonië en 3,0% [1,8%] in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 

 
Merk op dat ook het gebruik van deze minder voorkomende maatregelen 
steeg in vergelijking met 2005. 
 
Wanneer bedrijven of instellingen nieuwe vestigingen creëren of verhuizen, 
mag men hopen dat de werkgevers bij de locatiekeuze rekening houden met 
de bereikbaarheid via het openbaar vervoer (en niet enkel met de 
bereikbaarheid via de autosnelweg). Men kan in dit verband niet verwachten 
dat de inspanningen enkel van de maatschappijen voor openbaar vervoer 
zouden komen (installeren van nieuwe lijnen). 
 
Een meer gedetailleerde vergelijking van de mobiliteitssituatie voor de 
vestigingen die tussen 2005 en 2008 verhuisd zijn, is uitgewerkt in het verslag 
“Beste mobiliteitspraktijken voor het woon-werkverkeer bij bedrijven en 
overheidsinstellingen”, te vinden op de website van de FOD Mobiliteit en 
Vervoer28. 
 

                                            
27 Facultatieve melding 
28 www.mobilit.fgov.be 
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4.3 Invloed van genomen maatregelen en van de bereikbaarheid 
 
Ook hier valt op dat wanneer een werkgever bepaalde maatregelen neemt, dit 
positieve gevolgen genereert voor de mobiliteit. 
 
Vestigingen met een vervoers- of mobiliteitscoördinator vertonen een meer 
gelijkmatige verdeling over verschillende vervoersmodi. Natuurlijk is het ook 
zo dat er meer mobiliteitscoördinatoren tewerkgesteld zijn bij 
bedrijven/openbare instellingen gelegen in steden, waar er in ieder geval 
meer keuzemogelijkheden zijn. Toch, wanneer we de evolutie bekijken van de 
vestigingen die tussen 2005 en 2008 een mobiliteitscoördinator aanstelden 
zien we het volgende: 

• afname van het solo wagengebruik van 60,2% naar 55,4%; 
• toename van het carpoolen van 3,2 naar 4,1%; 
• toename van het aantal treinreizigers 12,1% naar 15,2%; 
• lichte toename van bus-, tram- en metrogebruik van 8,4 naar 8,8%; 
• lichte afname van het aantal fietsers van 7,7% naar 7,0%; 
• afname van het aantal voetgangers van 3,4% naar 2,2%. 

 
Waar er tussen 2005 en 2008 beveiligde fietsparkeerplaatsen zijn geplaatst 
op de vestigingseenheid, zien we dat het fietsgebruik steeg van 7,1% naar 
7,4%. Waar er in deze periode overdekte fietsstallingen zijn geplaatst, steeg 
het aantal fietsers van 8,3% naar 8,7%. 
 
Ook de fietsvergoeding heeft een belangrijke invloed: wanneer er geen 
fietsvergoeding is, gebruikt 6,7% [6,3%] de fiets, wanneer er een bijkomende 
verplaatsingsvergoeding is voor het fietsen dan stellen we vast dat het gebruik 
van de fiets stijgt tot 9,8% [9,5%]. Dit is dus een stijging van bijna 50%. Deze 
invloed speelt minder in de steden. 
 
Wanneer men binnen een vestiging carpooling organiseert, of er wordt 
aangesloten op een centrale databank, dan stijgt het aantal carpoolers van 
3,3% [3,9%] naar 6,8% [6,9%]. Het percentage van werknemers die alleen 
met de auto komen daalt in dit geval van 64,9% [65,6%] naar 62,1% [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 gemiddeld van 8,5% naar 7,0% [7,7% naar 7,1%], 
het stappen daalt gemiddeld van 2,4% naar 1,3% [2,4% naar 1,4%]. 
 
De bereikbaarheid van de vestigingseenheid met het openbaar vervoer heeft 
een grote impact op de gebruikte modus. 
 
Voor wat het spoorvervoer betreft: wanneer er geen treinstation is op minder 
dan 1km, daalt het treingebruik van gemiddeld 10,3% naar 3,9% [9,3% naar 
3,6%], terwijl het totale autogebruik stijgt van gemiddeld 68% naar 75,7% 
[70,1% naar 76,4%]. 
Als het treinstation zich op minder dan 1 km bevindt dan stijgt het treingebruik 
van gemiddeld 10,3% naar 21,3% [9,3% naar 18,8%], terwijl het totale 
autogebruik daalt van gemiddeld 68% naar 55,5% [70,1% naar 59,5%]. 
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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 4,2% [3,8%] van de werknemers dit vervoermiddel; 
• als de halte op meer dan 500m ligt, daalt het percentage naar 1,2% 

[1,1%]; 
• ligt de halte op 500m of minder, dan stijgt het naar 4,7% [4,4%]; 
• ligt de halte op 500m of minder binnen een agglomeratie dan stijgt het 

naar 10,4% [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 15,7% [14,5%] van de werknemers dit 
vervoermiddel; 

• als de halte op meer dan 500m ligt, daalt het percentage naar 10,9% 
[6,9%]; 

• ligt de halte op 500m of minder, dan stijgt het naar 15,8% [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 3,8% [3,6%] van de werknemers dit vervoermiddel; 
• als de halte op meer dan 500m ligt, daalt het percentage naar 1,3% 

[0,9%]; 
• ligt de halte op 500m of minder dan stijgt het naar 4,2% [4,1%]; 
• ligt de halte op 500m of minder binnen een agglomeratie dan stijgt het 

naar 6,7% [6,5%]. 
 
Ook de aanwezigheid van een voldoende aantal parkeerplaatsen oefent een 
belangrijke invloed uit. Wanneer we de evolutie bekijken voor de vestigingen 
die in 2005 nog meer parkeerplaatsen hadden dan 50% van de werknemers, 
maar in 2008 minder dan 50%, zien we het volgende29: 

• afname van het wagengebruik (alleen/familie) van 69,9% tot 63,6%; 
• afname van het carpoolen van 5,3% tot 4,5%; 
• toename van het treingebruik van 6,9% tot 11,2%; 
• toename van het gebruik van bus, tram en metro van 3,2% tot 4,0%; 
• slechts beperkte toename van het fietsgebruik en het stappen.30 

 
Meer informatie, met praktische voorbeelden, is terug te vinden in de brochure 
“Beste mobiliteitspraktijken voor het woon-werkverkeer bij bedrijven en 
overheidsinstellingen”.31 
 

                                            
29 Het effect is inclusief eventuele aanvullende maatregelen. Het is immers niet wenselijk 
parkeerplaatsen af te schaffen zonder dat er voldoende alternatieven zijn. 
30 Aangezien de meeste ondernemingen met weinig parkeergelegenheid binnen een 
stedelijke omgeving gelegen zijn, is het logisch dat de toename voor het openbaar vervoer 
groter is dan voor de zwakke weggebruikers.  
31 www.mobilit.fgov.be  
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4.4 Mobiliteitsproblematiek op de vestigingseenheid 
 
4.4.1 Mobiliteitsproblemen voor de wagen en de motor 
 
Voor de werknemers die met de wagen (of de motor) komen is het opvallend 
dat 5159 [4550] of 52,7% [51,9%] van de vestigingseenheden zegt hiervoor 
geen problemen te kennen. Voor Vlaanderen is dit 56,5% [56,3%], voor 
Wallonië 58,9% [55,3%] en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22,9% 
[24,0%]. Dat dit cijfer voor werknemers die in de hoofdstad tewerkgesteld zijn 
veel lager ligt zal niemand verbazen. 
Anderzijds wil dit waarschijnlijk ook zeggen 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.  
Men merkt op dat alle cijfers i.v.m. deze problematiek relatief stabiel gebleven 
zijn tussen 2005 en 2008, maar in een context van economische crisis, die het 
autoverkeer met 2 of 3% heeft doen dalen. 
 
In dalende volgorde worden als meest voorkomende problemen onvoldoende 
parkeerplaatsen, de congestie en gevaarlijk verkeer van en naar de 
vestigingseenheid, aangeduid. 
 
Het tekort aan parkeerplaatsen wordt door 24,4% [25,4%] van de 
vestigingseenheden aangeduid als een probleem. Namelijk 21,5% [21,3%] in 
Vlaanderen, 25,1% [29,3%] in Wallonië en 37,5% [37,5%] in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
 
De congestie wordt door 24,5% [25,3%] van de vestigingseenheden als 
probleem aangewezen. Met name 20,8% [20,5%] in Vlaanderen, 17,4% 
[20,1%] in Wallonië en 55,9% [57,7%] in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Gevaarlijk verkeer van en naar de vestigingseenheid wordt in 13,5% [14,1%] 
van de gevallen geciteerd als een probleem. Met name 11,7% [11,2%] in 
Vlaanderen, 15,3% [17,5%] in Wallonië en 19,2% [21,6%] in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
 
De te hoge parkeerkosten voor de werkgever worden in 5,0% [4,7%] van de 
vestigingseenheden genoemd als probleem. Namelijk 3,8% [3,3%] in 
Vlaanderen, 3,7% [3,8%] in Wallonië en 13,6% [13,0%] in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  
 
In 5,5% [6,0%] van de gevallen geeft men “andere problemen” aan voor de 
wagen. In Vlaanderen is dat 5,2% [5,5%], in Wallonië 5,8% [7,3%] en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6,6% [5,6%]. 
Tot deze “andere oorzaken” behoren o.m. hoge parkeerkosten voor de 
werknemers, wegenwerken, onveilige parkings, de kost van de brandstof, … 
 



 

 43

 

4.4.2 Mobiliteitsproblemen voor fietsers 
 
Voor 48,9% [48,1%] van de vestigingseenheden zou er geen probleem zijn. 
Voor Vlaanderen is dit 54,4% [53,7%], voor Wallonië 46,2% [46,1%] en voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 26,3% [24,8%]. 
Dit relatief hoge cijfer verbaast enigszins als we zien hoe beperkt het aantal 
fietsers in werkelijkheid is, maar anderzijds is dit wellicht net een deel van de 
verklaring. 
 
38,5% [36,6%] van de gevallen signaleert gevaarlijk verkeer op de fietsroutes 
van en naar de vestigingseenheid. In Vlaanderen is dat 33,9% [31,6%], in 
Wallonië 38,0% [35,1%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 61,5% 
[63,5%]. De mate waarin er meer of minder fietsinfrastructuur aanwezig is zal 
hierin ongetwijfeld een rol spelen. 
De mate waarin men het verkeer gevaarlijk inschat is dus enigszins gestegen, 
behalve in Brussel. De problematiek m.b.t. het onthaal van de fietsers in de 
vestiging is daarentegen verbeterd sinds 2005, met dalende percentages. 
 
In 16,6% [18,2%] van de antwoorden wordt aangegeven dat er geen douches 
op de vestigingseenheid zijn voor fietsers. In Vlaanderen is dat 14,8% 
[15,8%], in Wallonië 18,9% [21,3%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
21,6% [23,4%].  
 
In 8,5% [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 5,3% [6,1%], in Wallonië 13,7% 
[18,3%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14,8% [15,8%].  
 
In 5,0% [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 2,9% [3,1%], in 
Wallonië 5,5% [7,8%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14,6% 
[14,8%].  
 
Verbazingwekkend is dat nog 139 [132] of 1,4% [1,5%] van de 
vestigingseenheden aangeven dat fietsen niet aansluit bij het imago van het 
bedrijf of de instelling. In Vlaanderen is dat 0,7% [0,6%], in Wallonië 1,5% 
[3,2%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,7% [2,4%].   
  
In 6,4% [7,8%] van de gevallen geeft men andere problemen aan voor 
fietsers. In Vlaanderen is dat 5,5% [7,2%], in Wallonië 8,7% [9,5%] en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6,2% [7,2%]. Tot deze andere problemen 
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. 
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4.4.3 Mobiliteitsproblemen met betrekking tot het gemeenschappelijk vervoer 
 
In 52,3% [49,0%] van de vestigingseenheden zegt men geen problemen op 
dit vlak te kennen. In Vlaanderen is dat 56,9% [52,4%], in Wallonië 42,0% 
[39,3%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 48,3% [50,2%]. 
 
Tussen 2005 en 2008 is er dus een toename van de tevredenheid, zoals 
hieronder aangetoond bij de evolutie per probleem. Voor de werknemers van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er echter een afname van de 
tevredenheid, en dan vooral voor wat betreft de verplaatsingstijden, het 
gebrek aan comfort-veiligheid-kwaliteit en het onveiligheidsgevoel. 
 
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 (23,7% [27,0%]).  In Vlaanderen is 
dat 22,9% [26,3%], in Wallonië 31,2% [35,0%] en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 14,0% [14,8%]. Men merkt dat dit minder een 
probleem is in steden, waar vooral administratief werk wordt verricht binnen 
de “normale kantooruren”. Bovendien laat administratief werk gemakkelijker 
het gebruik van glijdende werkuren toe, waardoor men zijn werkuren kan 
aanpassen aan het openbaar vervoer. 

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2008
Dienstregeling van het openbaar vervoer is niet aangepast aan de werkuren

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2008
Organisation du transport en commun pas adaptée aux horaires de travail (c
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Fig. 12 
Wanneer we meer specifiek kijken naar de uurregeling van het spoorvervoer32 
krijgen we onderstaande kaart, met voor elk betrokken station een indicatie 
van de tevredenheid. 

                                            
32 Omdat er geen aparte vraagstelling is voor het spoorvervoer, wordt er gekeken naar de 
vestigingen binnen de 1km van een treinstation. 
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Fig. 13 
Het tweede belangrijkste probleem is de afwezigheid of de onvoldoende 
bediening van de vestigingseenheid door het openbaar vervoer (23,4% 
[24,9%]). In Vlaanderen is dat 21,7% [23,5%], in het meer uitgestrekte 
Wallonië 34,0% [33,9%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12,3% 
[14,6%]. Dit blijkt vooral een probleem te zijn in de stadsranden, waar er 
dikwijls ook een grote tewerkstelling is, maar waar het openbaar vervoer 
minder ontwikkeld is. 

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2008
Geen of onvoldoende bediening door het openbaar vervoer naar de vestigingseenheid

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2008
Absence de desserte ou desserte insuffisante du transport en commun vers l’unité d’établissement (c
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Fig. 14 
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Indien we meer specifiek kijken naar de bediening door het spoorvervoer33 krijgen 
we onderstaande kaart, met een indicatie van de tevredenheid per spoorstation. 
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 Fig. 15 
 
Als derde belangrijkste probleem komt de reistijd met het openbaar vervoer naar 
voor. Dit wordt vermeld in 18,9% [19,2%] van de gevallen. In Vlaanderen is dat 
13,8% [14,3%], in Wallonië 27,2% [27,7%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
29,1% [26,2%]. Vooral voor werknemers tewerkgesteld in en rond Brussel, Luik en 
Namen (incl. arrondissement Dinant) wordt de reistijd als problematisch ervaren. 

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2008
Verplaatsingstijd met het openbaar vervoer te groot

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2008
Temps de déplacement en transport en commun trop grand (c
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Fig.16 

                                            
33 Omdat er geen aparte vraagstelling is voor het spoorvervoer, wordt er gekeken naar de 
vestigingen binnen de 1km van een treinstation. 
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Vierde belangrijkste probleem is de te grote afstand tussen de halte/station en de 
vestigingseenheid (13,2% [14,8%]). In Vlaanderen is dat 13,2% [14,8%], in 
Wallonië 16,1% [18,1%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8,1% [8,6%]. In 
onderstaande kaart zien we dat dit niet zozeer een probleem is in de belangrijkste 
steden, maar des te meer in hun omliggende gemeentes en in meer perifere 
gebieden (o.a. in de noorderkempen, Limburg en Luxemburg). 

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2008
Afstand tussen de vestiging en de halte/station te groot

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2008
Distance de l’établissement à l’arrêt ou à la gare trop importante (c
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Fig. 17 
 

Wanneer we de evolutie bekijken van deze verschillende problemen, die allemaal 
een invloed hebben op de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, krijgen we de 
volgende kaart. We zien hier o.a. dat de tevredenheid is toegenomen in het 
Antwerpse, en afgenomen in het Gentse en een deel van arrondissement Dinant. 

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2008
Probl. met OV: onvoldoende bediening, dienstregeling niet aangepast, verplaatsingstijd, afstand tss vestiging en station/halte

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2008
Probl. transp. en commun: desserte insuffisante,
organisation transp. en commun vs horaires de travail, temps de déplacement, dist. entre l'établissement et gare/arrêt (c
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Fig. 18 
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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 (7,3% [7,4%]). In Vlaanderen is dat 4,7% [4,4%], 
in Wallonië 8,9% [10,9%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17,0% 
[14,9%]. 
 
Vervolgens hebben we het gevoel van onveiligheid in de omgeving van de 
vestigingseenheid (4,6% [5,4%]). In Vlaanderen is dat 2,3% [2,5%], in 
Wallonië 5,0% [7,8%] en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15,4% 
[15,2%].   
 
Tot slot hebben we nog de categorie “andere problemen” met 5,3% [5,6%]. In 
Vlaanderen is dat 4,3% [5,3%], in Wallonië 5,9% [5,3%] en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 9,2% [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, … 
 
 
4.4.4 Andere aandachtspunten inzake de mobiliteitsproblematiek op de 
vestigingseenheid 
 
69,0% [68,6%] van de vestigingseenheden ziet geen andere punten dan deze 
die reeds in de voornoemde rubrieken werden naar voor gebracht. In 
Vlaanderen is dat 69,3% [68,2%], in Wallonië 75,1% [73,6%] en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 56,3% [61,0%].  
 
Tot de meest frequent aangegeven aandachtspunten behoren in afnemende 
volgorde: de interesse voor de bescherming van het leefmilieu (12,6% 
[9,5%]), een positieve samenwerking tussen werkgever en werknemer op het 
gebied van verplaatsingen (8,2% [7,8%]), de gezondheid van de 
werknemers(7,9% [6,4%]), de verkeersonveiligheid in de woon- 
werkverplaatsingen (7,0% [7,1%]), de gelijkheid tussen gebruikers van 
verschillende vervoerswijzen (5,1% [6,0%]), de moeilijkheid om personeel aan 
te werven omwille van de slechte bereikbaarheid (4,7% [3,7%]), het gevoel 
van onveiligheid van de werknemers omwille van hun uurregeling (bvb 
nachtdienst) (4,5% [5,5%]), de kost van bedrijfsvoertuigen (4,2% [4,1%]), de 
kostprijs van het door de werkgever georganiseerde collectief vervoer (2,6% 
[3,5%]) en de verplichting om een bedrijfsvervoersplan op te stellen (2,0% 
[2,5%]). 
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4.5 Potentiële maatregelen die bedrijven en instellingen overwegen te 
nemen met het oog op een beter mobiliteitsmanagement 
 
Hoewel het antwoord op deze vraag facultatief was heeft toch 61,3% [54,1%] 
van de respondenten de moeite genomen erop te antwoorden. Met name 
59,9% [53,6%] in Vlaanderen, 60,9% [51,2%] in Wallonië en 68,9% [62,5%] in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
 
 
4.5.1 Potentiële maatregelen ten voordele van de fiets 
 
Overdekte- en beveiligde fietsstallingen scoren het best met respectievelijk 
13,4% [13,0%] (12,1% [12,4%] in Vlaanderen, 16,6% [14,5%] in Wallonië en 
13,9% [13,0%] in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en 13,7% [13,3%] 
(12,4% [12,4 %] in Vlaanderen, 16,0% [14,5%] in Wallonië en 15,8% [15,3%] 
in het BHG). 
 
Onmiddellijk hierop volgen het voorzien van ruimte om zich om te kleden 
11,5% [12,4%] (11,8% [12,1%] in Vlaanderen, 10,3% [10,6%] in Wallonië en 
12,0% [17,5%] in het BHG) en gemakkelijk toegankelijke douches voor 
fietsers 12,0% [11,8%] ( 11,6% [11,5%] in Vlaanderen, 11,5% [10,7%] in 
Wallonië en 14,8% [15,7%] in het BHG). 
 
Andere belangrijke punten zijn het verbeteren van de fietsinfrastructuur op en 
in de omgeving van de vestigingseenheid met 10,6% [10,0%] ( 11,0% [10,4%] 
in Vlaanderen, 8,7% [8,4%] in Wallonië en 11,9% [11,3%] in het BHG) het 
voorzien van een bijkomende verplaatsingsvergoeding voor fietsers met 8,9% 
[7,6%] (8,3% [7,0%] in Vlaanderen, 9,5% [6,9%] in Wallonië en 10,4% [11,5%] 
in het BHG) en het verschaffen van informatie over fietsroutes met 8,2% 
[7,2%] (6,5% [5,8%] in Vlaanderen, 8,5% [6,7%] in Wallonië en 16,1% [15,0%] 
in het BHG). 
 
Men merkt op dat deze percentages praktisch onveranderd blijven in 2008, 
ondanks een globale stijging van bijna 16% van genomen maatregelen tussen 
2005 en 2008 (zie 3.2.1)! 
 
Bij dit alles mag men evenwel niet uit het oog verliezen dat 45,5% [43,2%] van 
de vestigingseenheden aangeeft GEEN maatregelen ten gunste van de fiets 
te overwegen (44,8% [41,9%] in Vlaanderen, 50,2% [49,1%] in Wallonië en 
40,6% [38,5%] in het BHG). 
 
 
4.5.2 Potentiële maatregelen ten gunste van het carpoolen 
 
We zien dat 15,0% [12,7%] van de vestigingseenheden informatie wil 
verspreiden over carpooling (13,3% [10,9%] in Vlaanderen, 16,6% [13,7%] in 
Wallonië en 20,6% [19,4%] in het BHG). 
 
11,0% [9,9%] geeft aan effectief carpooling binnen de vestigingseenheid te 
willen organiseren (8,5% [8,0%] in Vlaanderen, 15,5% [12,0%] in Wallonië en 
14,7% [15,0%] in het BHG). 
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We mogen dus toch wel stellen dat hier een potentieel bestaat om het 
aandeel carpoolers in het geheel van de woon– werkverplaatsingen te 
verhogen. 
 
7,2% [7,3%] overweegt aan te sluiten bij een carpooldatabank (4,5% [5,0%] in 
Vlaanderen, 11,6% [8,9%] in Wallonië en 12,1% [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 3,5% [3,7%] van de enquêtes 
vermeld (2,9% [2,8%] in Vlaanderen, 4,4% [3,9%] in Wallonië en 4,9% [7,6%] 
in het BHG). 
 
Men merkt op dat de percentages van potentiële maatregelen licht stijgen, 
ondanks een globale stijging van de bestaande maatregelen (zie 4.2). 
 
We mogen ook niet uit het oog verliezen dat 60,6% [57,3%] van de 
vestigingseenheden geen enkel initiatief vermeld hebben op het gebied van 
carpooling (64,0% [60,2%] in Vlaanderen, 56,3% [55,5%] in Wallonië en 
51,9% [46,8%] in het BHG). 
 
 
4.5.3 Potentiële maatregelen ten voordele van het gemeenschappelijk vervoer 
 
17,8% [16,3%] van de vestigingseenheden is bereid informatie te verspreiden 
over het openbaar vervoer (14,4% [14,2%] in Vlaanderen, 22,4% [17,3%] in 
Wallonië en 26,4% [24,4%] in het BHG). 
 
13,3% [9,8%] van de vestigingseenheden is bereid het gebruik van het 
openbaar vervoer voor dienstverplaatsingen te stimuleren ( 10,9% [8,8%] in 
Vlaanderen, 14,0% [7,8%] in Wallonië en 23,8% [18,8%] in het BHG). 
 
In 9,0% [9,6%] van de gevallen wordt een regelmatig overleg met de 
maatschappijen voor openbaar vervoer overwogen (7,9% [8,2%] in 
Vlaanderen, 10,5% [11,3%] in Wallonië en 11,8% [13,0%] in het BHG).  
 
In 6,5% [5,9%] van de gevallen wordt een extra verplaatsingsvergoeding 
overwogen voor gebruikers van het openbaar vervoer (4,3% [3,6%] in 
Vlaanderen, 9,9% [7,3%] in Wallonië en 11,3% [14,2%] in het BHG). 
 
Men merkt op dat de percentages voor de potentiële maatregelen algemeen 
gezien toenemen, ondanks een globale stijging van de bestaande 
maatregelen (zie 4.2), behalve voor het overleg met de openbare 
vervoersmaatschappijen, waar het initiatief lijkt te stagneren. 
 
Enigszins verontrustend is dat 54,7% [52,9%] van de vestigingseenheden 
geen overwogen maatregelen vermeld hebben ten voordele van het collectief 
vervoer (59,3% [56,3%] in Vlaanderen, 49,0% [51,3%] in Wallonië en 42,1% 
[39,9%] in het BHG).  
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4.5.4 Diverse potentiële maatregelen inzake mobiliteitsmanagement 
 
In 14,6% [11,9%] van de gevallen worden informatiecampagnes overwogen 
inzake alternatieven voor het individueel autogebruik (12,0% [10,0%] in 
Vlaanderen, 18,1% [11,8%] in Wallonië en 21,0% [20,9%] in het BHG). 
 
11,6% [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 (11,9% [12,0%] in Vlaanderen, 11,1% 
[10,2%] in Wallonië en 11,0% [10,9%] in het BHG). 
 
9,1% [8,4%] van de vestigingseenheden wil samenwerken met de 
gewestelijke en lokale instanties voor mobiliteitsbeheer (7,8% [7,1%] in 
Vlaanderen, 11,1% [10,0%] in Wallonië en 12,1% [11,5%] in het BHG). 
 
8,5% [6,4%] van de respondenten overweegt de invoering van telewerk (6,8% 
[5,3%] in Vlaanderen, 7,8% [5,1%] in Wallonië en 18,5% [14,2%] in het BHG). 
 
Zoals tevoren merkt men op dat de percentages van de potentiële 
maatregelen stijgen, ondanks een globale stijging van de bestaande 
maatregelen (zie 3.2). 
 
Maar 54,5% [52,8%] van de vestigingseenheden hebben geen overwogen 
maatregelen vermeld (56,3% [53,7%] in Vlaanderen, 54,3% [55,1%] in 
Wallonië en 45,8% [43,9%] in het BHG). 
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5. Invloed van diverse factoren op de vervoersmodi 
 

5.1 Invloed van de activiteitssector34 op de vervoersmodi 
 

 WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2008 ENQUETE DOMICILE-TRAVAIL 2008

      VERVOERSMODI NAAR ACTIVITEITSSECTOR MODES DE TRANSPORT PAR SECTEUR D'ACTIVITE  
aantal werknemers/vervoersmodus >> << nb travailleurs par mode de transport

 NACE-activiteitssectoren secteurs d'activités NACE 

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ A AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE

WINNING VAN DELFSTOFFEN B INDUSTRIES EXTRACTIVES

INDUSTRIE C INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS,
STOOM EN GEKOELDE LUCHT D PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, 

DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ

DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN 
AFVALWATERBEHEER EN SANERING E PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU; ASSAINISSEMENT, 

GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

BOUWNIJVERHEID F CONSTRUCTION

GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN
MOTORFIETSEN G COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL; RÉPARATION DE 

VEHICULES AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

VERVOER EN OPSLAG H TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN I HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

INFORMATIE EN COMMUNICATIE J INFORMATION ET COMMUNICATION

FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN K ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE

EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED L ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN
TECHNISCHE ACTIVITEITEN M ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET 

TECHNIQUES

ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN N ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE
SOCIALE VERZEKERINGEN O ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DEFENSE; SECURIE 

SOCIALE OBLIGATOIRE

ONDERWIJS P ENSEIGNEMENT

MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Q SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE R ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

OVERIGE DIENSTEN S AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN U ACTIVITÉS DES ORGANISMES EXTRA-TERRITORIAUX

Vervoersmiddelen (vlgs kleur) >> wagen 
alleen/fam.
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bus
collectief 
vervoer fiets motor stappen andere
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Fig. 20 

De meeste gegevens komen van de industriële sector, met 311.101 werknemers 
verdeeld over 1.113 vestigingseenheden. Het solo autogebruik ligt er met 73,6% 
[73,8%] hoger dan gemiddeld en is bijna ongewijzigd t.o.v. 2005. Anderzijds is het 
carpoolen (9,2%, [9,4%]) in de industriële sector veel beter ontwikkeld dan 
gemiddeld. Het openbaar vervoer kent in deze sector nog steeds weinig succes 
met in totaal 2,5% [2,4%]. 
 
De modale verdeling in de sector van de menselijke gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening35 toont een solo wagengebruik van 66,0% 
[68,4%], iets meer dan het gemiddelde dus. Het gebruik van metro, tram en bus 
(8,6%, [7,6%]) ligt er hoger dan gemiddeld, alsook het fietsgebruik (9,8% [9,3%]) 
en het stappen (3,6% [3,5%]). Het treingebruik is beperkt (3,1% [2,9%]). 
 

                                            
34 Op basis van NACE-BEL 2008. In het eindverslag over de diagnostiek van 2005 werden de 
NACE-BEL 2003 categorieën gebruikt. 
35 Omdat de groepering per “moederonderneming” gebeurde, zitten hier ook de 
administratieve activiteiten van de meeste OCMW’s bij. 
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 WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2008 ENQUETE DOMICILE-TRAVAIL 2008

      VERVOERSMODI NAAR ACTIVITEITSSECTOR MODES DE TRANSPORT PAR SECTEUR D'ACTIVITE  
vervoersmodi in % >> << % des modes de transport

 NACE-activiteitssectoren secteurs d'activités NACE 

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ A AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE

WINNING VAN DELFSTOFFEN B INDUSTRIES EXTRACTIVES

INDUSTRIE C INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS,
STOOM EN GEKOELDE LUCHT D PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, 

DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ

DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN 
AFVALWATERBEHEER EN SANERING E PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU; ASSAINISSEMENT, 

GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

BOUWNIJVERHEID F CONSTRUCTION

GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN
MOTORFIETSEN G COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL; RÉPARATION DE 

VEHICULES AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

VERVOER EN OPSLAG H TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN I HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

INFORMATIE EN COMMUNICATIE J INFORMATION ET COMMUNICATION

FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN K ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE

EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED L ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN
TECHNISCHE ACTIVITEITEN M ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET 

TECHNIQUES

ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN N ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE
SOCIALE VERZEKERINGEN O ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DEFENSE; SECURIE 

SOCIALE OBLIGATOIRE

ONDERWIJS P ENSEIGNEMENT

MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Q SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE R ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

OVERIGE DIENSTEN S AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN U ACTIVITÉS DES ORGANISMES EXTRA-TERRITORIAUX
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Fig. 21 

In de sector van het openbare bestuur, defensie en de verplichte sociale 
verzekeringen zien we dat het wagengebruik onder de 50% duikt, met 47,4% 
[50,6%] voor het solo wagengebruik en 2,2% [2,9%] voor het carpoolen. Alle 
andere vervoersmodi doen het beter dan gemiddeld. Vooral de trein scoort zeer 
goed met 23,3% [17,7%]. 
 
In het onderwijs36 wordt de wagen iets minder gebruikt dan gemiddeld (62,4% 
[67,0%] ). Vooral de fiets doet het goed met 13,4% [11,2%]. Het openbaar vervoer 
(15,0%, [13,0%]) doet het hier wat minder dan gemiddeld, maar gaat er wel op 
vooruit. 
 
De groot- en detailhandel is een belangrijke sector waarin er nog 80,2% [79,1%] 
van de werknemers alleen (of met familie) met de auto naar het werk rijdt. Alle 
andere vervoerswijzen worden minder gebruikt dan gemiddeld. Enkel het aandeel 
voetgangers is gelijk aan het gemiddelde van 2,2%.  
 
De sector vervoer en opslag (met o.a. openbaar vervoersmaatschappijen en De 
Post) kent een hoog treingebruik (19,9%), vooral onder invloed van NMBS. 
 

                                            
36 Enkel leerkrachten en ander personeel, dus zonder studenten 
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Het wagengebruik (alleen of met familie) in de sector van de financiële 
activiteiten en verzekeringen is nog lager dan bij de overheid: 45,2% [45,9%]. 
Het openbaar vervoer is hier goed voor maar liefst 47,1% [46,4%], met 35,0% 
[35,1%] voor de trein en 12,1% [11,4%] voor metro, tram en bus. De andere 
alternatieve vervoersmodi doen het hier minder goed. 
 
5.2 Invloed van de gemiddelde woon-werkafstanden op de 
gebruikte modus37 

Afstand (km) Distance

30 to 187   (25)
20 to 30   (67)
15 to 20   (76)
10 to 15  (174)
3 to 10  (148)
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Figuur 22a 

De geografische voorstelling van de woon-werkafstanden 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. Ook werknemers tewerkgesteld 
in de provincies Namen en Luxemburg leggen gemiddeld grote afstanden af. 
 
De algemene regel is dat vooral werknemers in steden grote woon-
werkafstanden afleggen. Naast Brussel zien we dit bijvoorbeeld ook duidelijk 
in en rond Gent, Antwerpen en Namen.  
 

                                            
37 Het gaat om de afstanden in vogelvlucht tussen de vestigingseenheden en de woonstraten. 
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Voor 2008 zijn de gemiddelde woon-werkafstanden voor de ontvangen 
enquêtes de volgende: 

• voor België  18,0 km [19,3 km] 
• voor Vlaanderen 15,4 km [16,6 km] 
• voor Wallonië 17,2 km [16,8 km] 
• voor het BHG 27,1 km [30,4 km] 

 

Afstand (km) Distance

30 to 79,1  (101)
20 to 30   (208)
15 to 20   (177)
10 to 15   (78)
0 to 10   (25)
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Figuur 22b 

 
Daarentegen 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 over het algemeen de 
grootste afstanden af. 
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% in loc.

3  to 9   (7)
1  to 3   (108)
0,5  to 1   (130)
0,25 to 0,5   (117)
0  to 0,25  (128)
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Behoefte aan mobiliteit vlgs werkplaats

(aantal werkn. / werkn. wonende in de gemeente, vlgs enq.)

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2008
Besoin de mobilité selon le lieu de travail

 (nbre de trav. / trav. domiciliés dans la commune, selon enq.)
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Figuur 22c 

 
De derde kaart geeft per gemeente de “behoefte aan mobiliteit” aan, of beter 
gezegd de verhouding van het totaal aantal werknemers die in de gemeente 
werken, tot het aandeel van deze werknemers die in de gemeente zelf wonen. 
 
Ze toont aan dat vooral de stedelijke agglomeraties - zoals Antwerpen, 
Brussel, Brugge, Bergen, Doornik, Gent, Kortrijk, Luik, Namen - 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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gemiddelde 
afstand

wagen 
alleen/fam.

wagen 
collega trein metro 

tram bus
collectief 
vervoer fiets motor stappen andere

> <= distance 
moyenne

voiture 
seul/famille

voiture 
collègue train métro 

tram bus
transport 
collectif vélo motor marche autre

0 5 3,8 60% 2% 1% 4% 0% 21% 2% 7% 3%
5 10 7,9 67% 3% 2% 7% 1% 12% 2% 4% 2%

10 15 12,3 71% 5% 3% 6% 1% 8% 2% 2% 2%
15 20 17,4 68% 6% 7% 6% 2% 6% 1% 2% 3%
20 25 22,2 66% 3% 12% 6% 1% 4% 1% 2% 4%
25 30 27,4 65% 4% 17% 7% 1% 3% 1% 1% 2%
30 35 32,3 56% 2% 28% 7% 2% 2% 1% 1% 2%
35 40 37,7 40% 3% 46% 6% 0% 3% 1% 1% 1%
40 45 42,4 46% 3% 39% 5% 0% 3% 2% 1% 0%
45 100 57,4 47% 2% 40% 4% 0% 4% 1% 2% 0%
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Figuur 23 

Uit de analyse van de gebruikte vervoersmodi volgens de woon-
werkafstanden (zie bovenstaande grafiek met tabel38) 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 
                                            
38 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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toont toch nog eens duidelijk aan dat wanneer werknemers dicht bij het werk 
wonen zij meer gebruik maken van meer duurzame verplaatsingswijzen. 
Anderzijds blijft het betreurenswaardig te moeten vaststellen dat voor zulke 
gemiddeld korte verplaatsingen nog 60% van de werknemers met de wagen 
(alleen of met familie) komen. 
 
Een andere vaststelling is dat wanneer de gemiddelde afstand zich boven de 
30 km gaat situeren, het gebruik van de wagen (alleen of met familie) vrij 
gevoelig begint af te nemen ten voordele van de trein. 
 
 
5.3 Invloed van de grootte van de vestigingseenheid op de 
gebruikte modus 
 
Volgende 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 de grootste vestigingseenheden het 
kleinste wagengebruik en het grootste treingebruik kennen. Het fietsen en 
stappen zijn het meest aanwezig bij de kleinere vestigingen. 
 
Dit fenomeen heeft een dubbele verklaring. 
Enerzijds trekken de kleinere vestigingseenheden meestal werknemers aan 
uit de nabije omgeving, terwijl grotere vestigingseenheden ook heel wat 
medewerkers tewerkstellen die van verder komen met als gevolg minder 
fietsen en stappen, meer treingebruik en minder autogebruik. 
Anderzijds zijn het vooral de kleine vestigingseenheden die aangeven geen 
maatregelen te hebben genomen ter bevordering van een meer duurzame 
mobiliteit. 
 
Ter illustratie: van de vestigingseenheden tot 50 werknemers deelt 33,1% 
[39,4%] mee geen maatregelen te hebben genomen voor het bevorderen van 
het fietsgebruik, 89,1% [92,2%] heeft geen maatregelen genomen voor de 
promotie van carpooling en 68,2% [70,4%] doet niets ten gunste van het 
gebruik van het openbaar vervoer. 
Als we daartegenover de vestigingseenheden plaatsen met tussen de 1000 
en 3000 werknemers valt op dat slechts 8,3% [10,4%] zegt geen enkele 
maatregel te hebben genomen om het fietsen te bevorderen, 55,3% [51,9%] 
geen maatregelen neemt ter promotie van het carpoolen en 34,8% [32,1%] 
niets onderneemt om het openbaar vervoer te stimuleren. 
 
We merken wel op dat er vooruitgang is: er zijn minder kleine 
vestigingseenheden waar geen maatregelen genomen worden. Dit is ook 
zichtbaar in de modale verdeling in de grafiek hieronder. Het wagengebruik 
(alleen of met familie) duikt onder de 70%, het fietsgebruik klimt tot boven de 
10%. 
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vestigingen wagen 
alleen/fam.

wagen 
collega trein metro 

tram bus
collectief 
vervoer fiets motor stappen andere

> <= totaal 
total

 unités 
d'établ.

voiture 
seul/famille

voiture 
collègue train métro 

tram bus
transport 
collectif vélo motor marche autre

0 50 97021 3676 68,7 1,5 5,6 6,5 0,2 11,0 1,4 3,5 1,6
50 100 158539 2180 67,5 2,0 6,3 6,6 0,3 10,2 1,7 3,2 2,2

100 200 306933 2201 68,6 3,4 6,5 5,7 0,8 8,8 1,9 2,5 2,0
200 500 362716 1178 64,8 3,7 9,2 6,5 0,8 8,4 1,8 2,0 2,8
500 1000 220812 324 62,0 4,4 12,1 6,0 1,5 7,4 1,4 1,7 3,4
1000 3000 204217 132 58,5 5,1 17,8 6,5 0,8 6,0 1,3 1,5 2,5

 WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2008 ENQUETE DOMICILE-TRAVAIL 2008
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Figuur 24 
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6. Conclusies voor de Diagnostiek van 2008 
 
6.1 Evolutie naar meer duurzame vervoersmodi in crisistijd 
 
Het “beeld” van de vervoersmodi van de werknemers in 2008 toont, in 
vergelijking met 2005, een belangrijke stijging van de meer duurzame 
vervoerswijzen: trein +1,0% (+10,8% relatief), metro/tram/bus +0,5% (+8,6%) 
en fiets +0,5% (+6,5%). Dit gaat gepaard met een daling van het 
wagengebruik met -1,6% (-2,4% relatief). Dit laatste cijfer is exclusief 
carpooling, wat ook aan populariteit heeft ingeboet: -0,5% (-11,1% relatief). 
 
Deze evolutie dient echter gesitueerd te worden in de context van het begin 
van de economische crisis in 2008, om de reële impact van de wetgeving 
m.b.t. de diagnostiek woon-werkverkeer te onderscheiden van de impact van 
de andere socio-economische invloeden. 
 
Het jaar 2008 werd gekenmerkt door zeer bijzondere socio-economische 
omstandigheden. Op korte termijn is de brandstofprijs in juli-augustus met 
meer dan 20% gestegen sinds begin 2008, om dan in december snel terug te 
dalen met 20%. Deze evolutie heeft de resultaten beïnvloed, nu eens in de 
ene zin, dan weer in de andere.39 
 
Sterker nog, op lange en middellange termijn (3 jaar tussen 2 diagnostieken), 
zijn de keuzes qua vervoerswijze bij het woon-werkverkeer beïnvloed geweest 
door het begin van de economische crisis in de tweede semester van 2008. 
Om de specifieke evolutie van de woon-werkverplaatsingen te onderscheiden, 
kunnen we deze evolutie vergelijken met de globale evolutie van het 
reizigersverkeer tussen 2005 en 2008. 
 
De voor 2008 beschikbare cijfers van de evolutie van het reizigersverkeer 
sinds 2005 (uitgedrukt in reizigers-km40) zijn de volgende: 

• het totale wegvervoer is gestegen met +1,9% in 3 jaar; 
• toch was er een daling met minstens -1,0% tussen 2007 en 2008; 
• het spoorvervoer stijgt met ongeveer +13,7%; 
• het vervoer met metro/bus/autocars stijgt met ongeveer +10,0%. 

 
Wanneer men deze cijfers vergelijkt met die van de evolutie van de woon-
werkverplaatsingen, kan men dus besluiten dat er een vermindering van het 
wagengebruik voor de woon-werkverplaatsingen is41, terwijl het globale 
autoverkeer de laatste 3 jaar is blijven toenemen. 
 
Anders gezegd, de procedure die men sinds 2005 door de diagnostiek in 
gang heeft gezet, heeft zijn eerste vruchten afgeworpen, dankzij de 

                                            
39 Men stelt voor de eerste enquêtes (enkele honderden, uitgevoerd op de voorziene datum 
van 30 juni 2008) een grotere daling van de wagen sinds 2005 vast, en dit voor identieke 
vestigingseenheden. In deze periode bereikte de brandstofprijs een piek. Vervolgens, 
naarmate de andere enquêtes binnenkwamen en tot begin 2009, is de daling van het 
wagengebruik gestabiliseerd tot de huidige cijfers. 
40 Zie bijvoorbeeld de beschikbare publicaties op de website van de FODMV op het adres: 
http://www.mobilit.fgov.be/nl/mobil/mobaccn/obstin/mobstatn.htm 
41 Voor de ondernemingen en openbare instellingen die deelnamen aan de diagnostiek. 
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maatregelen genomen door de sociale partners op het niveau van de 
ondernemingen en de openbare instellingen. 
 
 
6.2 Actiever mobiliteitsbeleid bij de meeste ondernemingen en openbare 
instellingen 
 
De positieve invloed van de diagnostiek laat zich vooral opmerken door de 
sterke stijging van het aantal maatregelen genomen door de ondernemingen 
en de openbare instellingen ter bevordering van alternatieven voor de 
verplaatsingen met de wagen: 
De gemiddelde stijging van het aantal maatregelen42 is +17,3%, hetzij +15,5% 
in Vlaanderen, +17,2% in Wallonië en +25,2% in Brussel-Hoofdstad. 
 
De zeer gunstige evolutie van dit aantal genomen maatregelen toont aan dat 
veel werkgevers – in samenspraak met hun sociale partners – begrepen 
hebben dat het noodzakelijk is op het niveau van de onderneming 
hulpmiddelen aan te wenden om de mobiliteit te beheren. 
 
De genomen maatregelen hebben vanzelfsprekend nog niet allemaal hun 
volledige effect bereikt, maar creëren in elk geval een gunstigere situatie voor 
de duurzame vervoersmodi in de komende jaren. 
 
Hoewel het aantal genomen maatregelen gestegen is, zien we ook dat het 
aantal overwogen maatregelen stijgt. De ondernemingen en openbare 
instellingen zien dus nog ruimte voor verdere inspanningen in de toekomst. 
 
 
6.3 Nog geen mobiliteitsbeleid bij sommige ondernemingen en 
instellingen 
 
Ondanks de over het algemeen gunstige evolutie, dient men vast te stellen 
dat bepaalde ondernemingen en openbare instellingen nog geen echt 
mobiliteitsbeleid toepassen. 
 
Enerzijds dient men vast te stellen dat bijna 10% van de werkgevers – 
openbaar of privé – niet geantwoord heeft op de enquête, en dat onder de 
90% die geantwoord heeft, 7% van de vestigingen aangeeft dat er geen 
enkele maatregel van kracht is in een van de 4 voorgestelde domeinen (fiets, 
carpooling, gemeenschappelijk vervoer en algemene maatregelen). 
 
Anderzijds kan men, ondanks het facultatieve karakter van het luik over de 
voorgestelde maatregelen om de mobiliteit te verbeteren, vrezen dat de 
vestigingen die niet geantwoord hebben op dit luik – 1 op 3 – het 
mobiliteitsaspect compleet vergeten bij de discussies met de sociale partners. 
 
Het zijn vooral de kleine vestigingseenheden die zich het meest moeten 
inspannen, door op zoek te gaan naar bruikbare samenwerkingsverbanden. 

                                            
42 Het aantal maatregelen dat men kon aankruisen in luik 5 “Bestaande maatregelen” van de 
enquête (behalve de “andere maatregelen” die soms moeilijk te interpreteren waren) voor 
identieke vestigingen tussen 2005 en 2008. 
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Positief is wel dat deze vestigingseenheden een kleine inhaalbeweging 
hebben gemaakt t.o.v. 2005. 
 
Zoals dit verslag aantoont, bewijzen de vestigingen die initiatieven genomen 
hebben dat de gevolgen reëel zijn. Indien de ondernemingen en de openbare 
instellingen er maximaal voordeel wensen uit te halen – o.a. door van een 
vermindering van de files, minder overspannen werknemers en een 
vermindering van schadelijke emissies – is het noodzakelijk dat deze 
voorbeelden op grote schaal worden gevolgd. 
 
Zoals in 2005 werden “vergelijkingsfiches” verstuurd naar de werkgevers om 
hen toe te laten hun vestigingen te situeren t.o.v. het gemiddelde, om hen zo 
aan te moedigen de noodzakelijke verbeteringen aan te brengen qua 
mobiliteitsmaatregelen. 
 
 
6.4 Telewerk en mobiliteitscoördinatoren 
 
Deze twee maatregelen kenden een zeer sterke groei t.o.v. de vorige 
diagnostiek. 
Telewerk zorgt voor een verdere vermindering van de congestieproblemen 
tijdens de spitsuren, voor alle vervoermodi. 
Een mobiliteitscoördinator helpt om de transitie naar een meer duurzame 
mobiliteit binnen de onderneming of instelling te bevorderen. 
 
 
6.5 Belangrijke verschillen tussen de belangrijkste sectoren 
 
Terwijl de overheid, het onderwijs en de financiële sector vooruitgang boeken 
t.o.v. 2005, blijft de modale verdeling in de industriële sector en de groot- en 
detailhandel praktisch onveranderd. 
Voor deze laatste sectoren zijn dus bijkomende inspanningen nodig, vanuit de 
ondernemingen zelf én vanuit het beleid (veilige fietspaden, verdere uitbouw 
openbaar vervoer en/of aanpassing aan de specifieke behoeftes, …). 
 
 
6.6 Toename van de flexibiliteit 
 
De flexibiliteit van werknemer en werkgever zijn gestegen. De werknemer 
werd minder afhankelijk van vaste werkuren, wat zowel positieve als 
negatieve gevolgen heeft voor de mobiliteit. In het geval van glijdende uren 
wordt het gemakkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken en om 
rekening te houden met de files. Anderzijds vormt de toegenomen 
onafhankelijkheid een obstakel om afspraken te maken voor het carpoolen, dit 
is wellicht een reden voor het afkalvende aandeel van deze vervoersmodus. 
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6.7 Onveiligheid voor fietsers blijft belangrijkste probleem 
 
De onveiligheid voor fietsers werd in 2008 door 38,5% van de vestigingen als 
problematisch ervaren, ook in 2005 was het al het meest aangeduide 
probleem met 36,6%. Enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ging er licht 
op vooruit in 2008, maar met een onveiligheidsgevoel van 61,5% wordt het 
fietsen er nog steeds als zeer onveilig ervaren. 
 
 
6.8 Bron van informatie 
 
De hierboven beschreven resultaten stellen slechts een klein deel van de 
beschikbare informatie voor. Het geheel van de beschikbare informatie zal 
toelaten de Diagnostiek te gebruiken in de beleidsondersteuning, en dit door 
meer doelgerichte (openbaar vervoer) of meer complexe analyses en via het 
combineren met andere gegevens. 
 
Zoals in 2005 biedt de databank de mogelijkheid te antwoorden op tal van 
specifieke vragen van personen, besturen of instellingen die zich bezig 
houden met het beheer van de mobiliteit.  
 
Voor de sociale partners zullen we beschikken over een nauwkeurige en 
bruikbare bron van informatie bij de discussie over de mobiliteitsproblemen op 
de verschillende niveaus van het sociaal overleg. 
 
Bovendien worden de gegevens toevertrouwd aan verschillende 
wetenschappelijke groepen (Wetenschapsbeleid, Universiteit Luik, KULeuven, 
etc.) om er alle besluiten uit te trekken die nuttig zijn voor de documentatie 
van het mobiliteitsbeleid. 
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DIAGNOSTIEK WOON-WERKVERKEER 2008 

Enquêteformulier 
 

   
Toegestuurd na advies van 

 
de ondernemingsraad  

Vestigingseenheids-
nummer (KBO) 

(enkel aanduiden wat past, het overlegcomité  
zie wet van 8/4/2003 art. 165) de vakbondsafvaardiging  

2.   .   .    

 of de werknemers  
    

Ondernemingsnummer 
(KBO) 

gegeven op    /    / 2008   
   

0    .   .    

opgenomen in document met referentie        zie //kbo-bce-ps.mineco.fgov.be

1. Identificatie van de vestigingseenheid en globale indeling van de werknemers 
De grijze vakjes worden op basis van de KBO-nummers automatisch aangevuld bij de invoering van de enquête 

op de website v/d FOD Mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.fgov.be/nl/mobil/mobaccn/diagnon.htm 

Naam                                  (KBO)       

Volledig adres van deze 
vestigingseenheid             (KBO)       

Activiteitssector                (KBO)       

 
 

Werknemers Vrouw Man Totaal  
Werknemers toegewezen aan de vestigingseenheid (1) 

(RSZ-gegevens)
              = A 

waarvan: - voltijds (RSZ)                

 - deeltijds (RSZ)                

 - seizoenarbeiders en tijdelijke werknemers (RSZ)                

Interims (2)               = B 
Werknemers van het totaal A+B die, normaliter, minstens de helft 
van hun werkdagen op deze vestigingseenheid aanvangen en 
beëindigen (ook al doen ze intussen dienstverplaatsingen) (3) 

              = C 

 
Eventuele opmerkingen betreffende de identificatie van de vestigingseenheid 

en de indeling van de werknemers 
      

 
 

Vul dit vakje in bij voorbeeld indien de vestigingseenheid sinds 30/6/2005 verhuisd is, of om andere 
inlichtingen aan te geven over de vestigingseenheid en werknemers die in de enquête opgenomen zijn. 

 
Alle volgende vragen hebben betrekking op de werknemers onder C 
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Kantooradres personeelsdirecteur 
(facultatief, indien verschillend van het  adres van de vestigingseenheid) 

Naam       
Voornaam       
Contactadres Straat       
 Huisnr       
 Bus       
 Postcode      
 Gemeente       
tel       
fax       
e-mail       

 

Kantooradres contactpersoon mobiliteitsaspecten 
(facultatief, indien verschillend van vestigingsadres) 

Naam       
Voornaam       
Contactadres Straat       
 Huisnr       
 Bus       
 Postcode      
 Gemeente       
tel       
fax       
e-mail       

 
Bijkomende inlichtingen (verschijnen via de “Helptoetsen”) 

(1) Het totaal (A) betreft de werknemers die tewerkgesteld zijn op grond van een arbeids- of 
leerovereenkomst of door een statuut op het moment dat de enquête wordt gemaakt, te weten op 30 
juni 2008, en die, krachtens hun contract / statuut, 50% of meer van hun arbeidstijd in de vestiging 
presteren, zonder dat zij daarom op 30 juni lichamelijk aanwezig moeten zijn op de vestiging. 
De cijfers (A) worden door de RSZ (RSZ-PPO) in principe bepaald, op basis van de kwartaalaangiften 
van de werkgever zelf. Het betreft de aangifte voor het 2de kwartaal van 2008 waarin 30 juni begrepen 
is, of (indien de gegevens nog onbeschikbaar zijn) deze van het 1ste kwartaal 2008. Alle belangrijke 
wijzigingen kunnen in het vakje voor opmerkingen na de werknemerstabel ingevoerd worden. 
(2) Het totaal (B) betreft de interims die, overeenkomstig het K.B. van 15 mei 2003 tot vaststelling van 
de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden 
tewerkgesteld, in aanmerking genomen worden voor de sociale verkiezingen. 
Benaderend, om de volgende vragen te beantwoorden, kan de onderneming of instelling het totaal (B) 
bepalen als het aantal interims die op 30 juni van het betreffende jaar, 50% of meer van hun arbeidstijd 
in de vestigingseenheid gepresteerd hebben. 
(3) Het totaal (C) sluit de telewerkers en andere werknemers (transport, werven, vertegenwoordigers) uit 
die niet minstens de helft van hun werkdagen in deze vestigingseenheid beginnen. Deze zijn van geen 
belang voor de analyse van de verplaatsingen die de vestigingseenheid genereert. 
Deze cijfers (C) worden door de onderneming of instelling bepaald. 
N.B. Voor interim-agentschappen zijn de uitzendkrachten in principe niet in het totaal (A) begrepen 
(zoals door de RSZ bepaald), en ook niet in de totalen (B) en (C). Enkel het eigen administratief 
personeel (aanwervingdienst, boekhouding, etc.) komt dus in het totaal (C) voor. 
 Voor onderwijsinstellingen moeten de leerkrachten in het aantal (C) begrepen zijn. 
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2. Arbeidsrooster: invoering volgens uurroosters 
(een alternatieve invoering via priksysteemgegevens is mogelijk: zie 2bis) 

 
Organisatie van de arbeidstijd 

Beschrijving van het uurrooster van de werknemers: van maandag tot vrijdag 
Aantal 

werknemers
Vast uurrooster van    u    tot    u         
 van    u    tot    u         
 van    u    tot    u         
 van    u    tot    u         
Glijdend uurrooster begin tussen   u   en   u   einde tussen   u   en   u        
 begin tussen   u   en   u   einde tussen   u   en   u        
 begin tussen   u   en   u   einde tussen   u   en   u        
 begin tussen   u   en   u   einde tussen   u   en   u        

van    u    tot    u    Ploegenstelsel: 2 ploegen 
van    u    tot    u    

     

van    u    tot    u    
van    u    tot    u    

Ploegenstelsel: 3 ploegen 

van    u    tot    u    

     

Ploegenstelsel: ander uurrooster      
Onregelmatig uurrooster      
Andere (bijvoorbeeld: werknemers met arbeidstijd enkel in het weekeinde)      
Totaal = (C)      
 
Bijkomende inlichtingen (verschijnen via de “Helptoetsen”) 
 
Het totaal moet gelijk zijn aan het aantal werknemers (C). 
 
Voor sommige vestigingseenheden met veel verschillende uurroosters, kan men tabel 2bis gebruiken 
voor de invoering van de uurroosters op grond van opgesomde gegevens van priksystemen. 
 
Voor andere vestigingseenheden kan het hergroeperingen van uurroosters soms nuttig zijn om beter 
de piekuren van aankomst en vertrek van het personeel in kaart te brengen. 

Voorbeeld: secundaire school (25 klassen en 60 leerkrachten), met begin van de 
lessen om 8u30 en einde van de lessen om 16u00 (behalve woensdag). 
Het zou eentonig zijn alle uurroosters van het onderwijzend personeel te beschrijven, 
en het zou voor de mobiliteit nutteloos zijn deze allemaal te klasseren als 
onregelmatig. 
Het is beter om 25 gelijkwaardige werknemers in te brengen (voor de 25 klassen) met 
een uurrooster van 8u30 tot 16u00, en 35 leerkrachten (60 – 25) met onregelmatige 
werkuren. 
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2bis Arbeidsrooster: alternatieve invoering volgens priksystemen 
(indien tabel 2bis gebruikt wordt, moet U tabel 2 met de uurroosters leeg laten) 

Tijdschijf 
volgens het priksysteem 

voor de werkdagen 

IN = aantal 
inkomende werknemers

per tijdschijf 

UIT = aantal 
vertrekkende werknemers

per tijdschijf 
0u00 - 4u45           
4u45 - 5u00           
5u00 - 5u15           
5u15 - 5u30           
5u30 - 5u45           
5u45 - 6u00           
6u00 - 6u15           
6u15 - 6u30           
6u30 - 6u45           
6u45 - 7u00           
7u00 - 7u15           
7u15 - 7u30           
7u30 - 7u45           
7u45 - 8u00           
8u00 - 8u15           
8u15 - 8u30           
8u30 - 8u45           
8u45 - 9u00           
9u00 - 9u15           
9u15 - 9u30           
9u30 - 9u45           
9u45 - 10u00           
10u00 - 10u15           
10u15 - 10u30           
10u30 - 10u45           
10u45 - 11u00           
11u00 - 11u15           
11u15 - 11u30           
11u30 - 11u45           
11u45 - 12u00           
12u00 - 12u15           
12u15 - 12u30           
12u30 - 12u45           
12u45 - 13u00           
13u00 - 13u15           
13u15 - 13u30           
13u30 - 13u45           
13u45 - 14u00           
14u00 - 14u15           
14u15 - 14u30           
14u30 - 14u45           
14u45 - 15u00           
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15u00 - 15u15           
15u15 - 15u30           
15u30 - 15u45           
15u45 - 16u00           
16u00 - 16u15           
16u15 - 16u30           
16u30 - 16u45           
16u45 - 17u00           
17u00 - 17u15           
17u15 - 17u30           
17u30 - 17u45           
17u45 - 18u00           
18u00 - 18u15           
18u15 - 18u30           
18u30 - 18u45           
18u45 - 19u00           
19u00 - 19u15           
19u15 - 19u30           
19u30 - 19u45           
19u45 - 20u00           
20u00 - 20u15           
20u15 - 20u30           
20u30 - 20u45           
20u45 - 21u00           
21u00 - 21u15           
21u15 - 21u30           
21u30 - 21u45           
21u45 - 22u00           
22u00 - 24u00           

extra onregelmatige uurroosters      

equivalent aantal werknemers 
die in het weekeinde werken      

TOTAAL 
in = uit = ( C ) 

          

 
Bijkomende inlichtingen (verschijnen via de “Helptoetsen”) 
 
Het totaal moet gelijk zijn aan het aantal werknemers (C). 
Elke werknemer moet men enkel opsommen voor zijn eerste aankomstuur en zijn laatste vertrekuur, 
voor een “gewone” werkdag (aankomst- en vertrekuren in principe in verband met het woon-
werkverkeer). 
De aankomst- en vertrekuren van de “middagpauzen” moeten niet beschouwd worden, om een totaal 
gelijk aan (C) te krijgen. 
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3. Verplaatsingswijze van de werknemers 

3.1 Enkel de hoofdverplaatsingswijze aanduiden, d.w.z. het vervoermiddel waarmee het grootste 
deel van het jaar de langste afstand in de woon-werkverplaatsing wordt gemaakt. 

Een middel om deze gegevens 3.1 (en 3.2) te verzamelen kan zijn om een rondvraag te houden bij 
het personeel, waarbij de vertrouwelijkheid van de gegevens is gegarandeerd. 
Voor meer hulp over de verzameling van deze gegevens, zie helpscherm. 

3.1 Hoofdverplaatsingswijze van de werknemers in de woon-werkverplaatsing 
Aantal 

werknemers 
wagen, bestelwagen of vrachtwagen, alleen of met familieleden      
wagen, bestelwagen of vrachtwagen, met andere werknemers 

(op dezelfde of een andere vestiging tewerkgesteld) 
     

trein      
bus, tram of metro MIVB      
bus, tram of metro De Lijn      
bus, tram of metro TEC      
collectief vervoer (minibus, autobus, autocar) georganiseerd door de werkgever       
fiets      
bromfiets of moto      
te voet      
andere      
Totaal = (C)      
 

3.2 Dan de verplaatsingwijzen voor het voortraject en het natraject aanduiden, die vóór en na de hoofd-
verplaatsingswijze zijn gebruikt, zie schema (facultatief deel, nuttig voor de openbaar vervoerregeling) 

Woonplaats voortraject hoofdverplaatsingswijze natraject Werk 
 

 

3.2 Eventuele verplaatsingswijze(n) van de voor- en natrajecten 
(facultatief deel) 

Voortraject 
Aantal 

werknemers 

Natraject 
Aantal 

werknemers 
geen antwoord omdat dit deel facultatief is           
wagen            
bus, tram of metro MIVB           
bus, tram of metro De Lijn           
bus, tram of metro TEC           
collectief vervoer (minibus,bus, autocar) georganiseerd door de werkgever           
fiets           
bromfiets of moto           
te voet           
andere           
geen voor- of natraject 

(bv indien hoofdvervoer met de wagen van deur tot deur)
          

Totaal = (C)           
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4. Bereikbaarheid van de vestiging 

 

Parkeerplaatsen Aantal 

Voor de werknemers voorziene parkeerplaatsen op de vestigingseenheid of 
gehuurde plaatsen in de nabijheid van de ingang 

     

Parkeerfaciliteiten die specifiek voor fietsers ter beschikking zijn gesteld      

Parkeerfaciliteiten specifiek voor bromfietsen en motoren ter beschikking 
gesteld 

     

 

Aanwezigheid van een halte van het openbaar vervoer in de nabijheid van de vestigingseenheid 

Trein  (geschatte afstand minder dan 1 kilometer)  

De Lijn (geschatte afstand minder dan 500 meter)  

TEC (geschatte afstand minder dan 500 meter)  

MIVB (geschatte afstand minder dan 500 meter)  

 
 

Bijkomende inlichtingen over de parkeerplaatsen (facultatief) 
Zijn de voorziene parkeerplaatsen op de vestigingseenheid betalend voor de werknemers? 

 Ja 
 Neen 
 Niet van toepassing: de werknemers beschikken niet over parkeerplaatsen 

 
Zijn andere parkeerplaatsen in een straal van 250 m rond de vestiging betalend? 

 Ja 
 Neen 
 Overbodige vraag: er zijn geen parkeerplaatsen 

 
Heeft de vestigingseenheid een tekort aan parkeerplaatsen als men de som maakt van de voor de 
werknemers voorziene parkeerplaatsen en de overige plaatsen in een straal van 250 m rond de vestiging 
die doorgaans ook door uw werknemers kunnen worden gebruikt? 

 Ja  
 Neen 

 
Bijkomende inlichtingen (verschijnen via de “Helptoetsen”) 
 
De afstanden die voor het openbaar vervoer in aanmerking komen (1 kilometer, 500 meter) zijn deze 
die te voet afgelegd moeten worden vanaf de betrokken halte tot aan de ingang van de vestiging. 
 



Enquête Woon-werkverkeer 2008 

FOD Mobiliteit en Vervoer  8/10 

5. Bestaande maatregelen inzake mobiliteitsmanagement in de vestigingseenheid 
Minstens één optie in elke rubriek aanvinken (indien geen maatregelen bestaan, de 1ste optie aanvinken). 
Fiets  

 Geen maatregelen in voege 
 Extra verplaatsingsvergoeding voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst of in een 

protocol v/h comité voor de federale, de gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten
 Beveiligde parkeerplaatsen op het terrein van de vestigingseenheid 
 Andere (max. 80 kar.):      

Facultatieve meldingen: 
 Bijkomende vergoeding voor dienstverplaatsingen 
 FIetsen ter beschikking voor de woon-werkverplaatsing 
 Pendelfietsen ter beschikking aan het station 
 Fietsen ter beschikking voor dienstverplaatsingen 
 Regenkledij ter beschikking voor fietsers 
 Verbeteren van de infrastructuur op en in de omgeving van de vestigingseenheid 
 Overdekte fietsenstallingen voorzien 
 Kleedruimtes voor fietsers 
 Douches gemakkelijk bereikbaar voor fietsers 
 Hersteldienst op het terrein  
 Regelmatig fietsonderhoud in de vestiging 
 Informatie over fietsroutes 

Carpool 
 Geen maatregelen in voege 
 Organiseren van carpool binnen de vestigingseenheid 
 Aansluiting op een centrale databank 
 Gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers op het terrein 
 Andere:       

Facultatieve meldingen: 
 Gegarandeerde thuisrit voor carpoolers in geval van onvoorziene omstandigheden 
 Verspreiding van informatie over carpooling 

Collectief vervoer 
 Geen maatregelen in voege 
 Organiseren van collectief vervoer (minibus, autobus, autocar) door de werkgever 
 Extra verplaatsingsvergoeding voor openbaar vervoergebruikers voorzien in de collectieve 

arbeidsovereenkomst of in een protocol van het comité voor de federale, de 
gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten 

 Regelmatig overleg met de openbaar vervoersmaatschappijen 
 Andere:       

Facultatieve meldingen: 
 Verspreiden van informatie over openbaar vervoer 
 Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer voor dienstverplaatsingen 

Diverse maatregelen 
 Geen maatregelen in voege 
 Samenwerking met andere bedrijven of met de Kamer van Koophandel 
 Informatiecampagnes over alternatieven voor het individuele autogebruik 
 Samenwerken met de gewestelijke en lokale instanties voor mobiliteitsbeheer 
 Regelmatig overleg met de lokale overheden verantwoordelijk voor de toegangswegen naar 

de vestigingseenheid (wegen, fietsroutes, voetpaden,…) 
 Telewerk 
 Andere:       

Facultatieve meldingen: 
 Aanwezigheid van een vervoerscoördinator permanent aanspreekpunt voor alle vervoersmiddelen 
 Invoeren van betalend parkeren 
 Bedrijfsverhuizing/bijkomende vestiging op een plaats met goede openbaar vervoerbereikbaarheid
 Verhuispremies voor werknemers die dichter bij het werk gaan wonen 
 Gewestelijke of lokale financiële maatregelen ter ondersteuning van het mobiliteitsbeleid 
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6. Mobiliteitsproblematiek op de vestigingseenheid 

Hier geeft u aan welke problemen of welke bekommernissen op de vestigingseenheid aanwezig zijn 
inzake de mobiliteit van de werknemers. Uw antwoorden kunnen de bevoegde overheden helpen een 
politiek te ontwikkelen die rekening houdt met de bekommernissen van de bedrijven. 

Gelieve onder elke titel minstens één optie aan te vinken. De velden “Andere” zijn tot 80 karakters 
beperkt, zoals overal in de enquête. 
 
Auto of motor 

 Geen problemen 
 Gevaarlijk verkeer van en naar de vestigingseenheid 
 Te weinig parkeerplaatsen 
 Te hoge parkingkosten voor de werkgever 
 Congestie, files 
 Andere:       

Fiets  
 Geen problemen 
 Gevaarlijk verkeer op de fietsroutes van en naar de vestigingseenheid 
 Maatschappelijke onveiligheid in de omgeving van de vestigingseenheid 
 De fiets sluit niet aan bij het imago van de vestigingseenheid van het bedrijf of de instelling 
 Geen mogelijkheid om beveiligde fietsenstallingen op het terrein te installeren 
 Geen douches 
 Andere:       

Collectief vervoer 
 Geen problemen 
 Geen of onvoldoende bediening door het openbaar vervoer naar de vestigingseenheid 
 Openbaar vervoer is niet aangepast aan de uurregelingen binnen de vestigingseenheid 
 Verplaatsingstijd met het collectief vervoer  
 Kwaliteit, veiligheid en comfort van het openbaar vervoer zijn te laag 
 Afstand tussen de vestiging en de halte/station te groot 
 Onveiligheidsgevoel  in de omgeving van de vestigingseenheid 
 Andere:       

Andere aandachtspunten in verband met de mobiliteit 
 Geen 
 Mogelijkheid om personeel aan te werven door de slechte bereikbaarheid 
 Kost van bedrijfsvoertuigen 
 Kost van personeelsvervoer (collectief vervoer georganiseerd door de werkgever) 
 Verplichting tot opstelling van een bedrijfsvervoerplan  
 Verkeersonveiligheid in de woon-werkverplaatsing 
 Onveiligheidsgevoel van werknemers omwille van hun uurregeling (nachtploeg…) 
 Interesse in de bescherming van het milieu  
 Gezondheid van de werknemers 
 Een positieve samenwerking tussen werkgever en werknemers op gebied van verplaatsingen 
 Gelijkheid tussen gebruikers van verschillende vervoerswijzen 
 Andere:       
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7. Potentiële maatregelen 

Hier kunt u de maatregelen aangeven die uw bedrijf of instelling eventueel zou overwegen te nemen 
om de mobiliteit van de werknemers beter te gaan beheren. Het antwoord verbindt het bedrijf of de 
instelling nergens toe, maar helpt de bevoegde overheden hun mobiliteitspolitiek beter te oriënteren. 

U kunt hier één of meerdere mogelijkheden aanvinken: 
Fiets  

 Extra verplaatsingsvergoeding voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst of in een protocol van 
het comité voor de federale, de gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten 

 Diefstalveilige fietsenstallingen voorzien op het terrein van de vestigingseenheid 
 Bijkomende vergoeding voor dienstverplaatsingen 
 Ter beschikking stellen van fietsen voor de woon-werkverplaatsing 
 Ter beschikking stellen van pendelfietsen aan het station 
 Ter beschikking stellen van fietsen voor dienstverplaatsingen 
 Ter beschikking stellen van regenkledij voor fietsers 
 Verbeteren van de fietsinfrastructuur op en in de omgeving van de vestigingseenheid 
 Overdekte fietsenstallingen voorzien  
 Kleedruimte voor fietsers 
 Douches gemakkelijk bereikbaar voor fietsers 
 Hersteldienst op het terrein van de vestigingseenheid 
 Regelmatig fietsonderhoud binnen de vestigingseenheid 
 Informatie over fietsroutes 
 Andere:       
 Geen maatregelen i.v.m. de fiets overwogen 

Carpool 
 Organiseren van carpool binnen de vestigingseenheid 
 Aansluiting op een centrale databank  
 Gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers op het terrein van de vestigingseenheid 
 Gegarandeerde thuisrit voor carpoolers die wegens onvoorziene omstandigheden niet thuis geraken 
 Verspreiden van informatie over carpooling 
 Andere:       
 Geen maatregelen i.v.m. carpool overwogen 

Collectief vervoer 
 Organiseren van collectief vervoer (minibus, autobus of autocar) door de werkgever 
 Extra verplaatsingsvergoeding voor openbaar vervoergebruikers voorzien door de collectieve 

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

 Regelmatig overleg met de openbaar vervoermaatschappijen 
 Verspreiden van informatie over het openbaar vervoer 
 Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer voor dienstverplaatsingen 
 Andere:       
 Geen maatregelen i.v.m. collectief vervoer overwogen 

Verschillende maatregelen 
 Samenwerken met andere bedrijven/instellingen of de Kamer van Koophandel 
 Informatiecampagnes inzake alternatieven voor het individueel autogebruik  
 Samenwerken met de gewestelijke en lokale instanties voor mobiliteitsbeheer 
 Regelmatig overleg met de lokale overheden verantwoordelijk voor de toegangswegen naar de 

vestigingseenheid (wegen, fietsroutes, voetpaden…) 
 Telewerk 
 Aanstellen van een vervoerscoördinator, permanent aanspreekpunt voor alle vervoersmiddelen 
 Invoeren van betalend parkeren 
 Verhuizing / bijkomende vestiging op een plaats met goede openbaar vervoerbereikbaarheid 
 Verhuispremies voor werknemers die dichter bij het werk komen wonen 
 Andere:       
 Geen andere maatregelen overwogen 

 



BIJLAGE B – ANNEXE B 
 

BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENS VAN DE KBSZ (RSZ en RSZ-PPO). 
DESCRIPTION DES DONNES BCSS (ONSS et ONSS-APL) 

 
RSZ Rijksdienst voor sociale zekerheid ONSS Office National de la Sécurité sociale 
RSZ-
PPO 

Rijksdienst voor de sociale 
zekerheid van provinciale en 
plaatselijke overheden [prov. en 
gemeentes] 

ONSS
-APL 

Office National de la Sécurité sociale des 
Administrations provinciales et locales 
[prov. et communes] 

SMALS VZW die de instellingen in de 
sociale sector en de sector van de 
gezondheidszorg en andere op hun 
vraag ondersteunt en begeleidt: 
levert data aan KSZ 

SMALS ASBL qui soutient et seconde les 
organismes du secteur social et des soins 
de santé ainsi que d’autres services 
publics dans leur gestion de l'information: 
fournit les données à la BCSS 

KSZ Kruispuntbank v/d sociale zekerheid BCSS Banque Carrefour de la Sécurité Sociale 
KBO Kruispuntbank v/d Ondernemingen 

(en de vestigingseenheden ervan) 
BCE Banque Carrefour des Entreprises (et de 

leurs unités d’établissements) 
 
De gegevens zijn in 2 tabellen onderverdeeld – Ces données sont divisées en 2 tableaux : 
 
Tabel A421: data companies and units (ASCII-file, for companies involved in enquiry + all companies < 5 workers) 

1 opname per werkgever   + 1 opname voor al zijn vestigingseenheden 
1 enregistrement par employeur + 1 pour chaque unité d’établissement 

 

Field Begin Length Legende NL Legende FR 
Prefixes 1 158 (veiligheidsprefixen KSZ) (prefixes de sécurité BCSS) 
RSZnr 159 9 RSZ-stamnummer Matricule ONSS 
WGnaam 168 160 Naam werkgever of naam vestiging Nom employeur ou établissement 
Wgadres 328 32 Straatnaam Nom de la rue 
Wghouse 360 10 Huisnummer N° de maison 
WGbus  370 4 Busnummer N° de boîte 
WGpost 374 10 Postzone Zone postale 
WGlocality 384 40 Localiteit Localité 
WGland 424 3 Land Pays 
txtKBOnis 427 5 NIS-code v/d gemeente Code INS de la commune 
KBOstrcode 432 4 Straatcode uit KBO (Rijksreg) Code de rue BCE (Reg.Nat.) 
KBOcom 436 10 KBO-ondernemingsnr N° d’entreprise BCE 
txtKBOunit 446 10 KBO-vestigingsnr 

(0 als record = werkgever) 
N° d’établissement BCE 
 (0 si record = employeur) 

KBOnace 456 5 KBO-NACE-code Code NACE de la BCE 
NBW 461 6 Aantal werknemers Nombre de travailleurs 
NbWm   467 6 Werknemers: mannen Nb de travailleurs : hommes 
NbWf   473 6 Werknemers: vrouwen Nb de travailleurs : femmes 
Nbvol 479 6 Werknemers: voltijdsen Nb de travailleurs : temps plein 
Nbvolm 485 6 Werknemers: voltijdse mannen Nb de travailleurs : temps plein hommes 
Nbvolf 491 6 Werknemers: voltijdse vrouwen Nb de travailleurs : temps plein femmes 
Nbpart 497 6 Werknemers: deeltijdsen Nb de travailleurs : temps partiels 
Nbpartm 503 6 Werknemers: deeltijdse mannen Nb de travailleurs : temps partiel homme
Nbpartf 509 6 Werknemers: deeltijds. vrouwen Nb de travailleurs : temps partiel femmes
Nbtemp 515 6 Werknemers: tijdelijken Nb de travailleurs : temporaires 
Nbtempm 521 6 Werknemers: tijdelijke mannen Nb de travailleurs : temporaires hommes
Nbtempf 527 6 Werknemers: tijdelijke vrouwen Nb de travailleurs : temporaires femmes 
Ontladingsdatum 533 8 Ontladingsdatum Date d’extraction des données 
 



Tabel A422: workers’ data (ASCII-file): only for companies involved in enquiry > 100 workers 
1 opname per werknemer  
1 enregistrement par travailleur 

 
Field Begin Length Legende NL Legende FR 

prefixes 1 158 (veiligheidsprefixen KSZ) (prefixes de sécurité BCSS) 
KBSZvnr 159 12 Volgnummer N° de suite 
StrCode 170 4 Straatcode uit KBO (Rijksreg) Code de rue BCE (Reg.Nat.) 
HuisGroep 174 4 Huizengroep (niet ingevuld) Groupe de maisons (non généré) 
WNpost 178 4 Postzone Zone postale 
WNnis  182 5 NIS-code v/d gemeente Code INS de la commune 
RSZnr  187 9 RSZ-stamnummer Matricule ONSS 
KBOond 196 10 KBO-ondernemingsnr N° d’entreprise BCE 
KBOvest 206 10 KBO-vestigingsnr (0 als onbepaald) N° d’établissement BCE (0 si inconnu) 
Ontladingsdatum 216 8 Ontladingsdatum Date d’extraction des données 
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T.a.v. Koen VANHEULE                    
VOORUITGANGSSTRAAT 56                   
1210 SINT-JOOST-TEN-NODE                

Directie Mobiliteit 02/277.38.76 
Mevrouw, Mijnheer, Onze referentie: 2 146 808 552

Tabel 1: Hoofdvervoermiddel van de 
werknemers Algemene vergelijking
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Wagen alleen of met familie   0,0%  39,0%  51,3%  61,2%  67,1%  64,0%
Wagen met andere werknemers   0,0%  14,6%   5,3%   4,6%   4,4%   4,0%
Trein   0,0%  14,6%   8,6%   5,2%   4,7%  10,3%
Bus, tram of metro   0,0%  19,5%  12,2%   6,2%   4,2%   6,3%
Collectief vervoer werkgever   0,0%   0,0%   3,9%   2,2%   1,4%   1,0%
Fiets   0,0%   4,9%  12,2%  15,2%  12,9%   8,2%
Motor of bromfiets   0,0%   0,0%   1,8%   1,8%   1,9%   1,6%
Stappen   0,0%   2,4%   2,4%   1,8%   1,7%   2,2%
Andere   0,0%   4,9%   2,2%   1,7%   1,7%   2,4%

Tabel 3: Hoofdvervoermiddel van de 
werknemers Vergelijking volgens situatie 

openbaar vervoer zoals beschreven in tabel 2
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Wagen alleen of met familie   0,0%  39,0%  56,9%  64,4%  68,7%  69,6%
Wagen met andere werknemers   0,0%  14,6%   6,6%   5,2%   4,9%   4,8%
Trein   0,0%  14,6%   5,3%   2,6%   2,9%   4,3%
Bus, tram of metro   0,0%  19,5%  11,4%   5,9%   4,3%   5,5%
Collectief vervoer werkgever   0,0%   0,0%   1,0%   1,5%   1,2%   1,0%
Fiets   0,0%   4,9%  12,9%  15,6%  12,9%   9,0%
Motor of bromfiets   0,0%   0,0%   1,8%   1,7%   1,9%   1,7%
Stappen   0,0%   2,4%   2,7%   1,8%   1,6%   2,0%
Andere   0,0%   4,9%   1,5%   1,3%   1,5%   2,1%

www.mobilit.fgov.be enquetewwv@mobilit.fgov.be

We hopen dat u deze informatie zoveel mogelijk verspreidt onder de betrokken werknemers. Een 
duurzaam woon-werkverkeer is immers een verantwoordelijkheid van zowel werkgever als 
werknemer.

Bent u benieuwd naar de overige resultaten van onze enquête? Dan kunnen we u verwijzen naar het 
eindverslag op onze website (daar kiest u eerst "Mobiliteit" en daarna "Gegevens over de woon-
werkverplaatsingen").

Treinstation op minder dan 1 km
Stopplaats bus, tram of metro op minder dan 500 m

SPF MOBILITE & TRANSPORTS-FOD MOBILITEIT & 
VERVOER

Tabel 2: Openbaar vervoer in de nabijheid van de vestigingseenheid
nee (of onbekend)   

ja                  

Uw werkgever heeft aan de federale enquête 2008 over woon-werkverkeer deelgenomen.
Onderstaande tabellen worden u ter kennisgeving opgestuurd om de situatie op de hieronder 
vermelde vestiging te vergelijken met deze van andere werkgevers.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer    
Tavernierkaai 3                         

2000 ANTWERPEN                          
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