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Geachte Lezer, 

 

 

Voor u ligt het Mobiliteitsverslag 2013.  

Zoals ieder jaar neemt de MORA in het eerste deel van zijn Mobiliteitsverslag een aan-

tal kerncijfers op die de mobiliteit in Vlaanderen in de voorbije verslagperiode kenmer-

ken. Sinds het Mobiliteitsrapport van 2009 wordt het ieder jaar moeilijker om voor 

Vlaanderen op basis van objectieve gegevens een algemene situering van de mobiliteit 

te schetsen. Dit is te wijten aan een versnippering van de gegevens, vertraging bij op-

levering van cijfers of het niet meer publiceren van cijfers. Zo is de beslissing van de 

NMBS om geen regionale gegevens meer vrij te geven is voor de Mobiliteitsraad dan 

ook totaal onbegrijpelijk. 

De adviezen van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen waren in de voorgaande jaren 

vaak gericht op de grote strategische plannen en beleidsintenties met grote of minder 

grote raakvlakken aan het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Zo werd bin-

nen de MORA uitgebreid gediscussieerd over het in opmaak zijnde Mobiliteitsplan 

Vlaanderen, het Beleidsplan ruimte, het Klimaatbeleidsplan en het Mitigatieplan Woon-

beleidsplan 2050.  

Het jaarlijkse Mobiliteitsverslag biedt de MORA de gelegenheid om een meer concrete 

bijdrage te leveren aan de beleidsvorming en de realisatie van deze plannen en dus 

ook aan de realisatie van ViA en het Pact 2020. De kracht van deze aanbevelingen 

komt voort uit de consensus die hierover binnen de raad bereikt werd en het maat-

schappelijk debat dat hieraan vooraf ging. 

De lessen die de Mobiliteitsraad trekt uit de evaluatie van het beleidsinstrument Pen-

delfonds en de aanbevelingen die de raad doet, geven blijk van het grote belang dat 

door onze leden gehecht wordt aan de verduurzaming van het woon- werkverkeer. 

Dat de Mobiliteitsraad de logistieke sector erg belangrijk vindt voor Vlaanderen is niet 

nieuw.  In de vorige verslagen is dit uitgebreid aan bod gekomen, onder meer door het 

aangeven van het belang van de bereikbaarheid van de economische poorten en het 

aanbevelen van een efficiënt investeringsbeleid.  

In het laatste luik van het Mobiliteitsverslag worden vanuit het mobiliteitsmiddenveld 

een aantal voorstellen geformuleerd om de logistieke sector efficiënter en duurzamer te 

maken om zo de positie van Vlaanderen als logistieke regio te versterken.   

Ten slotte wil ik ook iedereen die een bijdrage aan dit verslag geleverd heeft van harte 

bedanken. 

 

 

Daan Schalck 

Voorzitter Mobiliteitsraad van Vlaanderen 
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Inleiding 

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2009 wordt de Mobiliteits-

raad opgedragen een jaarlijks mobiliteitsverslag op te maken. Anders dan het jaarver-

slag1 geeft het Mobiliteitsverslag een overzicht van het mobiliteitsgebeuren aan de 

hand van cijfers en kaartmateriaal.  

Het Mobiliteitsverslag 2013 wordt aangevat met de kerncijfers die een algemene situe-

ring van de mobiliteit in de voorbije verslagperiode zou moeten mogelijk maken. De 

MORA stelt, analoog aan zijn aanbeveling in het Mobiliteitsrapport 2009, vast dat de 

recente beschikbare cijfers een analyse van het mobiliteitsveld moeilijk maken door 

een versnippering van de gegevens, door vertraging bij oplevering van cijfers of door 

het niet meer publiceren van cijfers. Dit jaar heeft de Mobiliteitsraad geopteerd om voor 

een aantal van zijn kerncijfers nieuwe bronnen te gebruiken en bijgevolg gewijzigde 

cijfers te publiceren, om toch een aantal trends te kunnen weergeven.  

In het tweede hoofdstuk van het Mobiliteitsverslag wordt ingegaan op één van de be-

langrijkste afspraken voor het mobiliteitsmiddenveld die in het Pact 2020 werden opge-

nomen, namelijk het verduurzamen van de woon-werkverplaatsingen en de doelstelling 

om tegen 2020 40% van de woon-werkverplaatsingen te voet, per fiets of met het col-

lectief vervoer te laten gebeuren.  Dit gebeurt aan de hand van een evaluatie van het 

Pendelfonds, één van de weinige Vlaamse beleidsinstrumenten die ingezet wordt om 

een modale verplaatsing naar duurzame modi te bewerkstelligen in het woon- werkver-

keer van bedrijven. Op basis hiervan geeft de Mobiliteitsraad van Vlaanderen gemeen-

schappelijke aanbevelingen om deze uitdaging verder aan te gaan. 

In het derde hoofdstuk geeft de Mobiliteitsraad een aanzet om logistiek in Vlaanderen 

efficiënter te maken en te verduurzamen. Hiermee bouwt de raad voort op de initiële 

doelstelling van ViA en PACT 2020 om Vlaanderen ook op het vlak van logistiek tot de 

Europese top te laten behoren. Een efficiëntere en meer duurzame logistiek vergt een 

multidisciplinaire langetermijnvisie en -strategie. Vanuit zijn rol als strategische advies-

raad focust de MORA op één luik binnen dit spectrum, namelijk slimmer inspelen op 

het tijdsgebruik in de logistieke ketting. De raad meent dat inzetten op het tijdsgebruik 

een meerwaarde biedt om logistiek in Vlaanderen efficiënter en duurzamer te maken 

en tevens de positie van Vlaanderen als logistieke regio te versterken.   

 

                                                

1  Het jaarverslag van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, dat een activiteitenverslag is van het jaar 2012 
vindt u terug op: www.mobiliteitsraad.be 

http://www.mobiliteitsraad.be/
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Hoofdstuk 1 
Kerncijfers 
 
1. Personenmobiliteit 

Tabel 1:  Cijfers personenmobiliteit 

Personenmobiliteit 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Auto
a
 

De publicatie van voertuigkilometer en reizigerskilometer door de FOD Mobiliteit en Vervoer loopt vertraging 

op. Deze vertraging heeft impact op andere gegevensreeksen die deze cijfers als input gebruiken. 

Miljard voertuigkm 45,96 45,89 46,12 46,85 Nog niet 

beschikbaar 

Nog niet 

beschikbaar 

Miljard reizigerskm 62,67 61,86 62,23 63,22 Nog niet 

beschikbaar 

Nog niet 

beschikbaar 

Trein miljoen reizigerskm
b
 

Het beheerscontract 2008-2012 afgesloten tussen de Federale Regering en de NMBS voorziet niet in de publi-

catie van regionale data. Sinds 2010 zijn geen regionale data meer beschikbaar. 

Binnenlands verkeer 5.367 5.530 5.600 Niet meer 

beschikbaar 

Niet meer 

beschikbaar 

Niet meer 

beschikbaar 

Klassiek internationaal 

verkeer 

214 230 230 Niet meer 

beschikbaar 

Niet meer 

beschikbaar 

Niet meer 

beschikbaar 

Hogesnelheidsverkeer 267 280 280 Niet meer 

beschikbaar 

Niet meer 

beschikbaar 

Niet meer 

beschikbaar 

Totaal 5.848 6.040 6.110 Niet meer 

beschikbaar 

Niet meer 

beschikbaar 

Niet meer 

beschikbaar 

De Lijn miljoen reizigersritten
c
 

Antwerpen 184,8 193,0 201,9 210,2 210,1 206,8 

Oost-Vlaanderen 99,6 106,6 111,6 114,8 113,3 111,6 

Vlaams-Brabant 87,4 93,5 98,5 103,3 104,8 108,0 

Limburg 46,5 47,9 49,8 50,9 50,2 48,7 

West-Vlaanderen 65,0 67,1 69,4 72,0 70,7 68,9 

Vlaams Gewest 483,2 508,1 531,2 551,2 549,1 544,0 

       

Luchtvaart (miljoen 

passagiers)
d
 

18,26 18,96 17,43 17,62 19,17 19,41 

Fiets (niet beschikbaar)       
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Personenmobiliteit 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Modal split % 

(verplaatsingen per dag)
e 

 OVG3 OVG4.1 OVG4.2 OVG4.3 OVG4.4 

De publicatie van OVG 4.4 is aangekondigd voor eind juni 2013. Na publicatie zullen de gegevens aangevuld 

worden op de MORA-website. 

Autobestuurder  47 50,38 49,52 50,00 Niet be-

schikbaar 

Autopassagier  17,82 17,35 17,18 17,89 Niet be-

schikbaar 

Te voet  13,37 11,8 12,49 12,28 Niet be-

schikbaar 

Fiets  14,15 13,5 13,15 11,91 Niet be-

schikbaar 

Bus/tram/metro  3,55 3,61 3,14 3,42 Niet be-

schikbaar 

Trein  1,68 1,48 2,15 1,78 Niet be-

schikbaar 

Brom/snor/motorfiets  0,93 0,62 0,95 1,02 Niet be-

schikbaar 

Andere/onbepaald  1,5 1,28 1,41 1,67 Niet be-

schikbaar 

Modal split % 

(afgelegde km per dag)
e 

 OVG3 OVG4.1 OVG4.2 OVG4.3 OVG4.4 

De publicatie van OVG 4.4 is aangekondigd voor eind juni 2013. Na publicatie zullen de gegevens aangevuld 

worden op de MORA-website. 

Autobestuurder  50,38 53,19 51,16 46,34 Niet be-

schikbaar 

Autopassagier  20,71 19,88 24,09 20,25 Niet be-

schikbaar 

Te voet  1,5 1,34 1,34 0,99 Niet be-

schikbaar 

Fiets  4,23 4,41 4,46 3,48 Niet be-

schikbaar 

Bus/tram/metro  3,27 3,24 2,96 2,43 Niet be-

schikbaar 

Trein  7,03 5,82 7,51 6,58 Niet be-

schikbaar 

Brom/snor/motorfiets  0,73 0,56 0,82 0,74 Niet be-

schikbaar 

Andere/onbepaald  12,15 11,54 7,67 19,18 Niet be-

schikbaar 
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Personenmobiliteit 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Voertuigen
f
 

De cijferreeksen werden ex post gecorrigeerd door de dataverzamelaar sinds het vorige Mobiliteitsverslag. 

Door de overgang naar het nieuwe nummerplatensysteem werden tijdelijk voertuigen dubbel geteld, deze zijn 

verwijderd uit de statistieken. 

Voertuigpark personen-

wagens 

2.991.382 3.029.912 3.063.764 3.150.945 3.200.984 3.219.371 

Nieuw ingeschreven 

personenwagens 

276.250 285.532 249.864 284.142 305.639 269.237 

Bronnen: a FOD Mobiliteit en Vervoer, Directie Mobiliteit; b NMBS; c De Lijn; d FOD Mobiliteit 

en Vervoer, DG Luchtvaart; e Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeers-veiligheid; f Febiac, FOD Mobiliteit en Vervoer 

2. Goederenmobiliteit 

Tabel 2:  Cijfers goederenmobiliteit 

Goederenmobiliteit 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

In vorige mobiliteitsverslagen gebruikte de MORA tonkilometergegevens voor het wegverkeer van 
de FOD Economie (ADSEI). Door de onbeschikbaarheid van deze gegevens is de MORA overge-
schakeld op deze van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze cijfers wijken af van de vorige gebruikte 
cijfers. De MORA kan dit verschil niet verklaren. 

Voor het spoorvervoer neemt de MORA cijfers over van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. 
Voor de periode 2007-2009 zijn dit cijfers van NMBS Logistics. NMBS Logistics publiceert sinds 
2010 om concurrentieredenen geen statistieken meer. Het cijfer voor 2010 is een schatting geba-
seerd op Eurostatgegevens waarbij het aandeel NMBS Logistics en het Vlaamse aandeel worden 
ingeschat. Doorheen de tijd zullen deze cijfers meer en meer onbetrouwbaar worden. 

Weg (tonkm-miljard)
g
 42,646 40,120 36,311 38,763 35,934 Nog niet 

beschikbaar 

Binnenvaart (tonkm-

miljard)
h
 

4,6 4,58 3,87 4,42 4,50 4,17 

Spoor (tonkm-miljard)
i
 3,7 3,65 2,85 2,80 Niet be-

schikbaar 

Niet be-

schikbaar 

Pijpleiding (tonkm) Geen regionale cijfers beschikbaar 

Luchtvracht (1.000 

ton)
j
 

898 749,6 527 544 531 513 

Maritieme ladingen en 

lossingen zeehavens 

(1.000 ton)
k
 

258.061 266.917 228.830 259.961 265.145 257.178 
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Goederenmobiliteit 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Voertuigkilometer (miljoen)
l
 

De publicatie van voertuigkilometer en reizigerskilometer door de FOD Mobiliteit en Vervoer loopt vertraging 

op. Deze vertraging heeft impact op andere gegevensreeksen die deze cijfers als input gebruiken. 

Lichte vrachtwagens 5.977,3 5.791,8 5.722,6 5.854,7 Nog niet 

beschikbaar 

Nog niet 

beschikbaar 

Vrachtwagens + trek-

kers 

5.729,1 5.265,7 4.860,9 5.052,7 Nog niet 

beschikbaar  

Nog niet 

beschikbaar 

Som vracht 11.706,40 11.057,50 10.583,50 10.907,40   

       

Voertuigen
m

 

De MORA heeft om duidelijkheidsredenen beslist in deze reeks een onderscheid te maken tussen zware en 

lichte vrachtwagens. Daarom wijken deze cijfers licht af van vorige Mobiliteitsverslagen. 

Voertuigpark vracht-

wagens (> 3,5 ton) + 

trekkers 

100.325 101.125 99.295 98.913 98.535 97.205 

Voertuigpark lichte 

vrachtwagens (<= 3,5 

ton) 

329.972 342.397 351.341 366.762 377.949 389.659 

Nieuw ingeschreven 

vrachtwagens (> 3,5 

ton) + trekkers 

8.698 8.834 6.011 5.300 6.883 6.120 

Nieuw ingeschreven 

lichte vrachtwagens 

(<= 3,5 ton) 

39.100 39.175 30.584 31.872 36.734 32.265 

Bronnen: g FOD Mobiliteit en Vervoer, Directie Mobiliteit; h Promotie Binnenvaart Vlaanderen; i 

Eurostat bewerkt door Studiedienst van de Vlaamse Regering; j FOD Mobiliteit en Vervoer, DG 

Luchtvaart; k Vlaamse Havencommissie; l Transportdatabank Federaal planbureau; m Febiac, 

FOD Mobiliteit en Vervoer 
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3. Effecten  

3.1. Verliestijd files en vertragingen 

Tabel 3: Cijfers verliestijd files en vertragingen 

Effecten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Verliestijd files en vertragingen
n
 

Door hoge dataonbeschikbaarheid te wijten aan technische storingen en uitdienstname van meerdere installa-

ties zijn cijfers vanaf 2010 niet meer bruikbaar. Door de inwerktreding van een nieuw meetnet heeft het Vlaams 

Verkeerscentrum (MOW) de indicator “verliestijd” vervangen door “filezwaarte”. 

       

Filezwaarte kilometeruren per 24h (voortschrijdend jaargemiddelde in december)
n
 

Vlaanderen 336 331 335 386 424 445 

Regio Brussel 173 166 160 175 178 204 

Regio Antwerpen 127 132 129 161 179 162 

       

Stiptheid trein 

België
o
 

89,2 90,2 88,9 85,7 87,0 87,2 

% stipte treinen of met een vertraging van minder dan 6 minuten 

Stiptheid bussen 

trams metro 

       

Bronnen: n Vlaams Verkeerscentrum; o Infrabel 

3.2. Verkeersdoden en zwaar gekwetsten 

Tabel 4:  Cijfers aantal verkeersdoden en zwaar gekwetsten 

Effecten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Verkeersdoden en zwaar gekwetsten
p
 

Doden 30 dagen 528 495 479 437 430 3702 

Zwaar gewonden (niet-

gewogen cijfers) 

3970 3882 3817 3453 3697 Nog niet 

beschikbaar 

Bron: p BIVV 

 

                                                

2  Schatting op basis van verkeersveiligheidsbarometer 
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3.3. Emissies transportsector 

Tabel 5:  Cijfers emissies transportsector 

Effecten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Emissies transportsector
q 

Deze cijfers zijn gebaseerd op voertuigkilometer. Zoals eerder vermeld, heeft de vertraging van publicatie van 

voertuigkilometer impact op andere cijferreeksen. 

NOx (ton) 82.024 78.704 68.012 75.287 Nog niet 

beschikbaar 

Nog niet 

beschikbaar 

PM10 (ton) 4.969 4.686 4.229 4.271 Nog niet 

beschikbaar 

Nog niet 

beschikbaar 

PM2,5 (ton) 3.854 3.551 3.168 3.107 Nog niet 

beschikbaar 

Nog niet 

beschikbaar 

CO2 personen weg (kton) 7.757 7.690 7.568 7.105 Nog niet 

beschikbaar 

Nog niet 

beschikbaar 

CO2 goederen weg (kton) 5.096 5.260 4.448 5.475 Nog niet 

beschikbaar 

Nog niet 

beschikbaar 

Bron: q VMM MIRA 

4. Omgeving 

Tabel 6:  Cijfers met betrekking tot omgeving 

Omgeving 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

Bevolkingsaantal
r
 6.117.440 6.161.600 6.208.877 6.215.983 6.306.638 6.350.765 

Bevolkingsgroei
r
 38.840 44.160 44.277 43.106 90.655 44.127 

       

Bruto Regionaal product
s
 

Bbp tegen lopende 

prijzen (miljoen 

euro) 

194.338,70 199.987,40 195.247,70 203.552 211.256 Nog niet 

beschikbaar 
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Omgeving 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Algemene tewerkstelling (3de kwartaal)
t
 

Tewerkgestelde 

werknemers 

Vlaanderen 

2.065.919 2.101.936 2.074.599 2.097.624 2.110.373 Nog niet 

beschikbaar 

Tewerkgestelde 

werknemers Brus-

sel 

252.616 261.340 259.532 263.160 269.930 Nog niet 

beschikbaar 

Tewerkgestelde 

werknemers Wal-

lonië 

933.389 954.078 943.790 956.933 968.905 Nog niet 

beschikbaar 

Tewerkstelling Vervoer en opslag
t 
(3de kwartaal), 2011 = cijfers van 2

de
 kwartaal  

2005, 2006 en 2007= vervoer, opslag en communicatie,  

2008 en 2009 = vervoer en opslag  

Tewerkgestelde 

werknemers Vlaan-

deren 

163.976 144.813 141.234 139.315 138.744 Nog niet 

beschikbaar 

Tewerkgestelde 

werknemers Brus-

sel 

18.532 14.716 14.149 14.047 14.451 Nog niet 

beschikbaar 

Tewerkgestelde 

werknemers Wallo-

nië 

75.387 64.735 63.404 62.645 62.216 Nog niet 

beschikbaar 

Totale Bruto toege-

voegde waarde 

Vlaanderen tegen 

basisprijzen tegen 

lopende prijzen 

(miljoen euro)
u
 

173.093,0 178.016,0 174.623,2 181.675,2 188.837,2 Nog niet 

beschikbaar 

Bronnen: r Studiedienst Vlaamse Regering; s Nationale Bank van België; t RSZ; u Nationale 

Bank van België 



Mobiliteitsverslag 2013 

 

13 

Hoofdstuk 2 
Evaluatie Pendelfonds 

1. Inleiding 

Het Pendelfonds is een Vlaams beleidsinstrument om een modale verschuiving naar 

duurzame vervoermiddelen in het woon-werkverkeer van bedrijven te bewerkstelligen.  

Zowel in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2009-2014 als in de beleidsnota 

Mobiliteit en Openbare Werken 2009-2014 is opgenomen dat het Pendelfonds wordt 

geëvalueerd. De beleidsbrief MOW (Mobiliteit en Openbare Werken) 2012-2013 stelt 

dat er in 2013 met de sociale partners wordt gezocht naar een consensus over de op-

timalisatie van de werking van het Pendelfonds.  

Een groot aantal pendelfondsoproepen van de eerste oproepen hebben de maximale 

duur van vier jaar inmiddels doorlopen. Dit maakt het mogelijk om te bekijken of de 

projecten geslaagd zijn in hun doelstellingen en op projectniveau een modale verschui-

ving naar duurzame modi hebben verwezenlijkt. De MORA vindt het daarom het ge-

schikte moment om een aantal succesfactoren en knelpunten in kaart te brengen om 

de efficiëntie en effectiviteit van het Pendelfonds als beleidsinstrument te optimalise-

ren. 

2. Pendelfonds 

Om de dominante positie van de auto in het woon-

werkverkeer terug te dringen, werd tijdens de vorige legisla-

tuur het Pendelplan gelanceerd. Dit plan had als doelstelling 

om in 2010 het aandeel auto's in het woon-werkverkeer terug 

te brengen van 70% naar 60%. Het aandeel van het openbaar vervoer en de fiets in 

het pendelverkeer moest stijgen naar minstens 20%. Om de doelstellingen van het 

Pendelplan te realiseren, werd onder meer het Pendelfonds opgericht. 

De middelen van het Pendelfonds werden enerzijds gerecupereerd uit het budget van 

het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2003-2004, ter vervanging van de bedrijfsver-

voercheques, en anderzijds uit het budget van het Meerbanenplan 2006-2009. De 

middelen bedroegen initieel jaarlijks 2,74 miljoen euro. Sinds 2011 bedraagt de jaarlijk-

se dotatie voor het Pendelfonds uit de begroting MOW 2,454 miljoen euro. 

Uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3. (2010-2011) blijkt dat de 

vooropgestelde doelstellingen van het Pendelplan niet zijn gehaald. Woon-werktrips 

gebeuren in eerste instantie nog steeds met de auto (72,4%) en in mindere mate met 

de fiets (10,8%) of het openbaar vervoer (9,5%). 

Het Pact 2020 (Vlaanderen In Actie) wil dat tegen 2020 40% van de woon-

werkverplaatsingen te voet, per fiets of met het collectief vervoer, waaronder het open-

baar vervoer, gebeurt. De beleidsbrief MOW 2012-2013 stelt dat “het Pendelfonds 
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zorgt voor de financiële ondersteuning van duurzame initiatieven op dat gebied. Dat 

alles is conform het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 en het STOP-principe (voorrang 

in het Vlaamse beleid aan respectievelijk Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en als 

laatste Privé-vervoer).” 

Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-

werkverkeer te verminderen, kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het 

fonds. Bedrijven of bedrijvengroepen of andere private instellingen kunnen een subsi-

die aanvragen. Ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen 

kunnen, in samenwerking met een private partner, een subsidie aanvragen.  

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de duur van het project, die maximaal 

vier jaar kan belopen. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan 

de projectuitvoering verbonden zijn.  

Er werd verwacht dat via een dergelijke tijdelijke ondersteuning de verspreiding van de 

maatregelen en de toepassing van interessante innovatieve initiatieven zou worden 

versterkt.  

3. Evaluatie Pendelfonds 

De eerste pendelfondsoproepen gingen van start in 2007. In 

september 2009 werd reeds door de begeleidingscommis-

sie een eerste tussentijdse evaluatie gemaakt van de wer-

king van het Pendelfonds in de periode 2007-2009. Omdat 

de gesubsidieerde pendelfondsoproepen nog niet hun vol-

ledige projectduur hadden doorlopen, beperkte deze tus-

sentijdse evaluatie zich tot de vraag of het Pendelfonds slaagt in zijn doelstellingen. 

Inmiddels hebben de meeste pendelfondsoproepen van de eerste drie oproepen uit 

2007 en 2008 de maximale duur van vier jaar doorlopen. Dit zou het mogelijk moeten 

maken om een antwoord te formuleren op de vraag of het beleidsinstrument op pro-

jectniveau er in geslaagd is om een modale verschuiving naar duurzame modi te be-

werkstelligen bij de betrokken bedrijven.  

Om een gedegen evaluatie te kunnen maken van het Pendelfonds als beleidsinstru-

ment hanteert de MORA een dubbele werkwijze: 

 Enerzijds een analyse van de basisgegevens en algemene kenmerken van de 

aangevraagde dossiernummers, de ingediende en gesubsidieerde pendelfonds-

oproepen van de zeven oproepen tussen 2007 en 2012; 

 anderzijds een inhoudelijke analyse op basis van de gesubsidieerde pendel-

fondsoproepen. 
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3.1. Evaluatie basisgegevens en algemene 

kenmerken zeven pendelfondsoproepen 

(2007-2012) 

In dit onderdeel worden de aangevraagde dossiernummers, de ingediende projecten 

en de gesubsidieerde pendelfondsoproepen van de zeven pendelfondsoproepen tus-

sen 2007 en 2012 vanuit een aantal invalshoeken geanalyseerd.  

De basisgegevens en algemene kenmerken voor deze invalshoeken zijn afgeleid uit de 

dossiers, in een aantal gevallen gebaseerd op eigen berekeningen die zijn toegepast 

op de door het departement Mobiliteit en Openbare Werken aangeleverde en beheerde 

dataset. Met de hieronder aangehaalde cijfers en grafieken willen we een aantal evolu-

ties aangeven en vaststellingen scherpstellen. 

In deze deelanalyse trachten we bovenal zicht te krijgen op de vraag wie zijn weg vindt 

naar het Pendelfonds.  

3.1.1. Analyse volgens de zeven oproepen 

In dit onderdeel analyseren we de basisgegevens en de algemene kenmerken over de 

verschillende oproepen heen. 

Figuur 1: Totaal aantal aangevraagde dossiernummers, ingediende pendel-

fondsdossiers en gesubsidieerde pendelfondsdossiers per oproep 

       

Tussen 2007 en 2012 werden over de zeven pendelfondsoproepen heen 255 dossier-

nummers aangevraagd door één of meerdere bedrijven. Er werden 179 pendelfonds-

dossiers ingediend, waarvan uiteindelijk 82 pendelfondsdossiers werden gesubsidi-

eerd. Dit impliceert dat over de zeven pendelfondsoproepen heen 70% van de 

bedrijven die een pendelfondsdossiernummer heeft aangevraagd ook effectief een pro-

jectvoorstel heeft ingediend. Van de ingediende dossiers werd uiteindelijk 46% gesub-

sidieerd door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.  
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Over de zeven oproepen heen zien we een duidelijke stijging van het aantal aange-

vraagde dossiernummers en ingediende projectvoorstellen. In oproep 1 en 2 werden, 

respectievelijk, vijftien en elf projectvoorstellen ingediend, in oproep 6 en 7 zijn dit res-

pectievelijk 28 en 36 ingediende dossiers. We stellen vast dat de interesse van bedrij-

ven voor het Pendelfonds, over de zeven pendelfondsoproepen tussen 2007 en 2012 

heen, duidelijk is gestegen. 

Anderzijds stellen we vast dat er de laatste jaren niet is tegemoetgekomen aan de ge-

stegen interesse van de bedrijfswereld voor het Pendelfonds (zie tabel 7). 

Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 voorziet in de 

lancering van twee pendelfondsoproepen per jaar op vaste tijdstippen; uit tabel 7 kun-

nen we echter afleiden dat het ritme van twee projectoproepen per jaar de laatste jaren 

niet werd gevolgd. 

Tabel 7:  Oproep- en afsluitdata zeven pendelfondsoproepen 

Jaartal Oproep Oproepdatum Afsluitdatum 

2007 Oproep 1 1 maart 2007 30 juni 2007 

 Oproep 2 15 september 2007 15 januari 2008 

2008 Oproep 3 30 mei 2008 30 september 2008 

 Oproep 4 1 oktober 2008 31 januari 2009 

2009 Oproep 5 31 mei 2009 30 september 2009 

2010 Oproep 6 15 juni 2010 15 oktober 2010 

2011 Oproep 7 16 november 2011 16 februari 2012 

2012 Geen oproepen / / 

 

Tijdens de zesjarige werking van het Pendelfonds werd enkel in de eerste twee jaren, 

2007 en 2008, voldaan aan het opzet van twee oproepen per jaar. In 2009, 2010 en 

2011 werd telkens één oproep gelanceerd. In 2012 werd geen oproep gelanceerd. In 

totaal werden tijdens de zesjarige werking van het Pendelfonds, volgens het opzet van 

twee oproepen per jaar, dus vijf oproepen niet gelanceerd. 

Daarnaast stellen we vast dat het totaal toegekende subsidiebedrag per oproep chro-

nologisch is gedaald (zie figuur 2). 
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Figuur 2: Totaal toegekende subsidie per oproep 

       

Uit figuur 2 valt vooral de kentering op vanaf de vijfde oproep (2009). In oproep 5 wordt 

minder dan de helft van de middelen van oproep 4 besteed. De bestede subsidiebe-

dragen van oproep 6 uit 2010 en oproep 7 uit 2011 bedragen elk slechts ongeveer de 

helft van oproep 5.  

Dit heeft een impact op de subsidiëringsratio van de ingediende projecten. In oproep 1 

en oproep 3 werd respectievelijk 73% en 77% van de ingediende projectvoorstellen 

goedgekeurd en gesubsidieerd. Vanaf oproep 4 zien we dit aantal systematisch dalen: 

in oproep 4 werd 48% van de ingediende projecten goedgekeurd en gesubsidieerd. In 

oproep 6 en 7 is dit percentage reeds gedaald tot respectievelijk 32% en 25%.  

Door de lagere toegekende subsidiebedragen zijn een aantal goedgekeurde pendel-

fondsprojecten uit de laatste twee oproepen niet gesubsidieerd. Uit de zesde oproep 

werden elf projecten goedgekeurd maar niet gesubsidieerd. In oproep 7 werden dertien 

projecten goedgekeurd maar niet gesubsidieerd. 

De lage toegekende subsidies van oproep 6 uit 2010 en oproep 7 uit 2011 kunnen niet 

verklaard worden door budgettaire beperkingen. De MORA stelt vast dat er tussen 

2006 en 2013 ongeveer 25 miljoen euro werd begroot voor het Pendelfonds maar dat 

er over de zeven oproepen heen ongeveer 19,5 miljoen euro werd vastgelegd voor 

pendelfondsprojecten. Dit komt neer op een verschil van 5,5 miljoen euro. Daarnaast 

schat de MORA dat er ongeveer 1 miljoen toegekende subsidies aan pendelfondsdos-

siers werden geschrapt. De MORA schat daarom dat er momenteel een budget van 

ongeveer 6,5 miljoen euro beschikbaar is voor het Pendelfonds. 
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Figuur 3: Totaal aantal werknemers van de gesubsidieerde pendelfondspro-

jecten, per oproep 

       

Uit figuur 3 kunnen we afleiden dat het totaal aantal werknemers van de bedrijven met 

gesubsidieerde pendelfondsprojecten van de drie laatste oproepen uit 2009, 2010 en 

2011 duidelijk lager is dan het totaal aantal werknemers van de eerste vier oproepen 

uit 2007 en 2008. Het Pendelfonds heeft de laatste jaren dus minder werknemers be-

reikt die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor een modale verschuiving 

naar duurzame vervoermiddelen. 

We merken hierbij op dat de gehanteerde gegevens over het aantal werknemers be-

trekking hebben op het totale aantal werknemers van de participerende bedrijven. Het 

potentieel aantal werknemers dat het bedrijf wenst te bereiken met de projectmaatre-

gelen komt niet aan bod in dit verslag. Dit kan een interessante analyse opleveren 

maar gezien de willekeur waarmee de bedrijven deze gegevens opleveren, wordt een 

extrapolatie niet als werkbaar ervaren voor analyse. 

Deelconclusie 

Tijdens de zesjarige werking van het Pendelfonds is de interesse van de bedrijfswereld 

voor het Pendelfonds duidelijk toegenomen. We stellen echter vast dat de voor het 

Pendelfonds begrote middelen de laatste jaren niet volledig werden aangewend. De 

MORA schat dat er momenteel een budget van meer dan 6 miljoen euro beschikbaar is 

voor het Pendelfonds. Aan het opzet om twee oproepen per jaar te lanceren, werd de 

laatste jaren niet voldaan: tijdens de werkingsperiode van het Pendelfonds werden vijf 

oproepen niet gelanceerd. We stellen vast dat dit de geloofwaardigheid van het Pen-

delfonds niet ten goede komt en de laatste jaren minder werknemers werden bereikt 

die mogelijks in aanmerking zouden kunnen komen voor een ondersteuning naar een 

duurzamer woon-werkverkeer. 
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3.1.2. Analyse volgens de economische sector 

In deze deelanalyse gaan we na welke economische sectoren hun 

weg vinden naar de pendelfondssubsidies. De 82 gesubsidieerde 

pendelfondsprojecten worden gerangschikt en geanalyseerd vol-

gens de economische sector waartoe de hoofdindiener van het 

project behoort. Alvorens we de vaststellingen uiteenzetten, lichten 

we de gehanteerde definities en methodologie toe: 

 De economische sectoren worden onderverdeeld in ‘private sector', ‘social profit’ 

en ‘openbare instelling’. Dit naar analogie van het in het basisdossier gehanteer-

de ontvankelijkheidscriterium ‘aard van de instantie’. Indien deze informatie voor-

handen is, wordt de algemene onderverdeling verder verfijnd.   

 Bij bedrijfsoverschrijdende samenwerkingen gebeurt de onderverdeling volgens 

de economische sector enkel op basis van de ‘aard van instantie’ van de hoofd-

indiener van het pendelfondsproject. Dit kan verschillen van de ‘aard van instan-

tie’ van een potentiële mede-indiener of projectpartner.  

 Het decreet tot oprichting van het Pendelfonds van 30 juni 2006 bepaalt dat 

openbare besturen of instellingen alleen een dossier mogen indienen indien er 

één of meerdere mede-indieners zijn uit de private of sociale sector (zie art. 55).  

 Een aantal pendelfondsprojecten werd ingediend door overkoepelende bedrijfs-

organisaties of speciaal voor de uitvoering van het pendelfondsproject opgerichte 

samenwerkingsverbanden. Hoewel de rechtsvorm van deze samenwerking tus-

sen private bedrijven vaak een vzw is, worden de pendelfondssubsidies verleend 

aan private bedrijven. Deze projecten kregen voor onderstaande analyse bijge-

volg het label ‘privaat’ mee. 

Figuur 4: Gesubsidieerde pendelfondsprojecten, volgens economische sector 

       

 

Bovenstaande figuur toont aan dat van de hoofdindieners van de 82 gesubsidieerde 

pendelfondsdossiers 11 of 13%  behoren tot ‘openbare instellingen’, 33 of 40% beho-

ren tot de social profit en 38 of 46% behoren tot de private sector. 
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Daarnaast deden we volgende vaststellingen: 

 Van de 38 gesubsidieerde pendelfondsdossiers in de private sector, zijn er 

19 projecten van bedrijven uit de industriële sector en 18 van bedrijven uit de 

commerciële dienstensector. Eén project werd ingediend door een overkoepe-

lende bedrijfsorganisatie van een gemengd bedrijventerrein waarop bedrijven ge-

vestigd zijn die actief zijn op het vlak van logistiek, productie en diensten. 

 Van de gesubsidieerde projecten uit de social profit betreft ongeveer de helft in-

stellingen uit de welzijns- en gezondheidssector, ongeveer een derde beschutte 

werkplaatsen en de overige  onderzoeksinstellingen en instellingen die behoren 

tot sociale werkplaatsen. 

 Onder de elf gesubsidieerde projecten van openbare instellingen is meer dan de 

helft afkomstig van onderwijsinstellingen, twee betreffen intercommunales en in 

drie dossiers treedt het stadsbestuur op als hoofdindiener voor een intersectorale 

samenwerking. 

 

Wanneer we naar het aandeel kijken dat elke economische sector heeft in het totale 

toegekende subsidiebedrag, stellen we vast dat 48% van de pendelfondssubsidies 

wordt verleend aan de private sector, 27% aan openbare instellingen en 25% aan de 

social profit. 

Deelconclusie 

Onder de 82 gesubsidieerde pendelfondsprojecten zijn bepaalde sectoren proportio-

neel meer vertegenwoordigd. Iets minder dan de helft van de gesubsidieerde pendel-

fondsprojecten gaat naar bedrijven uit de private sector, met een gelijkaardig aandeel 

voor de industriële sector en de commerciële dienstensector. Onder de bedrijven uit de 

social profit heeft de welzijns- en gezondheidssector het grootste aandeel. Onder de 

gesubsidieerde projecten van de openbare instellingen gaat meer dan de helft naar 

onderwijsinstellingen. Wanneer we naar het aandeel kijken dat elke economische sec-

tor heeft in het totale toegekende subsidiebedrag, stellen we vast dat 48% van de sub-

sidies wordt verleend aan de private sector, 27% aan openbare instellingen en 25% 

aan de social profit. 

3.1.3. Analyse volgens het aantal tewerkgestelden 

In deze deelanalyse bekijken we welke bedrijven, volgens de grootteorde, hun weg 

vinden naar het Pendelfonds. De analyse van de 82 gesubsidieerde pendelfondspro-

jecten gebeurt op basis van het totaal aantal werknemers dat de bedrijven tewerkstel-

len.  

De bedrijven die een tegemoetkoming van het Pendelfonds ontvangen, stellen, over de 

zeven oproepen heen, in totaal 190.794 werknemers tewerk. 
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Op basis van de geïnstitutionaliseerde vormen van sociaal overleg in België enerzijds, 

en de Vlaamse en Europese definitie van kmo’s anderzijds, worden de gesubsidieerde 

projecten van de betrokken bedrijven onderverdeeld volgens het totaal aantal werkne-

mers dat zij tewerkstellen:  

 kleine onderneming (minder dan 50 personeelsleden)  

 kleine onderneming (50-100 personeelsleden / Comité voor Preventie & Be-

scherming op het Werk) 

 middelgrote onderneming (100-250 personeelsleden / ondernemingsraad) 

 grote onderneming (meer dan 250 personeelsleden / ondernemingsraad) 

Figuur 5: Gesubsidieerde pendelfondsprojecten, volgens de grootte van de be-

drijven 

       

Het aandeel van de kleine ondernemingen in het aantal gesubsidieerde pendelfonds-

projecten betreft 16%, waarvan bedrijven met minder dan 50 werknemers een aandeel 

hebben van 12% en bedrijven met 50 tot 100 werknemers een aandeel hebben van 

4%. De middelgrote bedrijven hebben een aandeel van 12% in het aantal gesubsidi-

eerde projecten. Het leeuwendeel van 72% van het aantal gesubsidieerde pendel-

fondsprojecten betreft projecten voor grote ondernemingen. 

Deelconclusie 

De MORA stelt vast dat het Pendelfonds bovenal een verhaal is van grote onderne-

mingen. Kleine en middelgrote ondernemingen vinden nauwelijks hun weg naar het 

fonds. De MORA ziet een mogelijke verklaring in het feit dat mobiliteitscoördinatoren, 

die bekend zijn met het Pendelfonds, meer tewerkgesteld zijn in grote ondernemingen. 

Daarnaast kan het feit dat bedrijven minstens 50% van het pendelfondsproject zelf 

moeten financieren een reden zijn waarom kmo’s minder gebruik maken van het Pen-

delfonds. 
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3.1.4. Analyse volgens de bedrijfsoverschrijdende 

samenwerking 

Naast een samenwerking tussen twee of meerdere bedrijven in functie van het pendel-

fondsdossier, verstaan we onder bedrijfsoverschrijdende projectdossiers ook dossiers 

die worden ingediend door overkoepelende bedrijfsorganisaties.  

Bij de opzet van het Pendelfonds werd erop gerekend dat bedrijven ervoor zouden kie-

zen om zoveel mogelijk samen te werken en de krachten te bundelen.  

Figuur 6: Gesubsidieerde pendelfondsprojecten, volgens bedrijfsoverschrij-

dende samenwerking 

       

Bedrijfsoverschrijdende projecten worden zowel getrokken door organisaties uit de 

private sector, de social profit als door openbare instellingen zoals stads- of gemeente-

besturen, OCMW’s of intercommunales. Soms wordt ook voorzien in de oprichting van 

een specifiek samenwerkingsverband voor de uitvoering van het pendelfondsproject. 

Uit de bovenstaande analyse blijkt dat 71% van de gesubsidieerde pendelfondspro-

jecten van één bedrijf of organisatie komt. Een aantal van deze projecten worden door 

één bedrijf of organisatie ingediend maar hebben in een aantal gevallen betrekking op 

twee of meerdere locaties. 

De eigenlijke bedrijfsoverschrijdende projecten, waarin dus minstens twee afzonderlijke 

rechtspersonen participeren of waarin duidelijk gemikt wordt op deelname van meerde-

re bedrijven, betreft 29% van de gesubsidieerde projecten.  

Deelconclusie 

Bij de opzet van het Pendelfonds werd erop gerekend dat bedrijven de krachten zou-

den bundelen en ervoor zouden opteren om gezamenlijk projecten in te dienen. We 

stellen vast dat 29% van de gesubsidieerde pendelfondsprojecten bedrijfsoverschrij-

dende samenwerkingen betreffen.  
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3.1.5. Analyse volgens de vijf Vlaamse provincies 

In dit onderdeel analyseren we de aangevraagde dossier-

nummers, de ingediende pendelfondsprojecten en de ge-

subsidieerde pendelfondsprojecten over de zeven oproepen 

heen volgens de vijf Vlaamse provincies.  

Als criterium voor de cijfers van de provinciale verdeling 

hebben we gekeken naar de provincie van het provinciaal 

mobiliteitspunt dat het dossier heeft behandeld. Dit betekent dat pendelfondsprojecten 

die betrekking hebben op vestigingen in verschillende provincies of provincie-

overschrijdende samenwerkingen tussen bedrijven in de gehanteerde dataset werden 

toegewezen aan de provincie waarvan het provinciale mobiliteitspunt het dossier heeft 

behandeld.  

Figuur 7: Totaal aantal aangevraagde dossiernummers, ingediende pendel-

fondsdossiers en gesubsidieerde pendelfondsdossiers, volgens pro-

vincie 

       

Tussen 2007 en 2012 werden over de zeven pendelfondsoproepen heen 255 dossier-

nummers aangevraagd door één of meerdere bedrijven. Er werden 179 pendelfonds-

dossiers ingediend, waarvan uiteindelijk 82 pendelfondsdossiers werden gesubsidi-

eerd. 

Als we het aantal aangevraagde dossiernummers en ingediende projectvoorstellen als 

barometer van de interesse en nood van de bedrijfswereld voor het Pendelfonds be-

schouwen, dan kunnen we uit figuur 7 opmaken dat er duidelijke provinciale verschillen 

zijn. De provincie Antwerpen spant de kroon met 71 aangevraagde dossiernummers en 

42 ingediende pendelfondsdossiers, gevolgd door de provincie Oost-Vlaanderen met 

62 aangevraagde dossiernummers en 39 ingediende dossiers. De provincie West-

Vlaanderen kent 52 aangevraagde dossiernummers en 38 ingediende dossiers. In de 

provincie Vlaams-Brabant werden 38 dossiernummers aangevraagd en 33 pendel-

fondsprojecten ingediend. De provincie Limburg sluit de rij met 32 aangevraagde dos-

siernummers en 27 ingediende projecten over de zeven oproepen heen.  
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Kijken we naar de ratio van het aantal bedrijven die na het aanvragen van een dossier-

nummer effectief een pendelfondsproject indienden, dan stellen we ook provinciale 

verschillen vast. In de provincie Vlaams-Brabant diende 87% van de bedrijven die een 

dossiernummer had aangevraagd ook effectief een pendelfondsproject in. In de provin-

cie Limburg was dit 84%. In de provincie West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Ant-

werpen was dit respectievelijk 73%, 63% en 59%.  

De 82 gesubsidieerde pendelfondsprojecten zijn niet gelijkmatig verdeeld over de vijf 

Vlaamse provincies. De provincie Antwerpen is de uitschieter met 28% van de gesub-

sidieerde pendelfondsprojecten, gevolgd door Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen 

met elk een aandeel van 22%. Oost-Vlaanderen heeft een aandeel van 15% en Lim-

burg sluit de rij met een aandeel van 13%.  

Opmerkelijk zijn de provinciale verschillen in de subsidiëringsratio van de ingediende 

projecten. Van de meest congestiegevoelige provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant 

wordt 55% van de ingediende projectvoorstellen ook effectief gesubsidieerd. Voor 

West-Vlaanderen betreft de subsidiëringsratio 47%, voor Limburg is dit 41%. Wat 

vooral opvalt is de lage subsidiëringsratio van de provincie Oost-Vlaanderen waar 

12 van de 39 ingediende projectvoorstellen, of 31%, werd gesubsidieerd. 

Figuur 8: Toegekende subsidie, per provincie 

       

Figuur 8 toont dat er provinciale verschillen zijn in de toegekende subsidie per provin-

cie. De gesubsidieerde pendelfondsprojecten uit de meest congestiegevoelige provin-

cies Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn samen goed voor 54% van het totale Vlaamse 

toegekende subsidiebedrag. De toegekende subsidies aan de provincies Limburg en 

Oost-Vlaanderen bedragen elk 17% van het totale Vlaamse subsidiebedrag. De pro-

vincie West-Vlaanderen sluit de rij met een aandeel van 12% van het totale Vlaamse 

toegekende subsidiebedrag. 

Deelconclusie 

Op basis van de gemaakte analyses komen telkens verschillende provinciale verschil-

len naar boven. De congestiegevoeligheid van een provincie is niet altijd de verklaren-

de factor.  
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De interesse voor het Pendelfonds is het grootst in de provincie Antwerpen. Deze inte-

resse weerspiegelt zich in het feit dat de provincie Antwerpen het grootste toegekende 

subsidiebedrag kent van alle provincies.  

3.2. Inhoudelijke evaluatie Pendelfonds 

Het tweede deel van de evaluatie bevat een inhoudelijke analyse van het beleidsin-

strument Pendelfonds op basis van een analyse van een representatief aantal gesub-

sidieerde pendelfondsprojecten.  

In het kader van deze inhoudelijke evaluatie werd een derde, 27 van de 82, van de 

gesubsidieerde pendelfondsprojecten tegen het licht gehouden om een aantal algeme-

ne succesfactoren en struikelblokken van de werking van het Pendelfonds in kaart te 

brengen. Hiertoe werden in eerste instantie de pendelfondsprojecten van de eerste en 

tweede oproep (beide uit 2007) bekeken, omdat de meeste hiervan de maximale duur 

van vier jaar inmiddels hebben doorlopen.  

Omdat sinds de opstart van het Pendelfonds in 2007 een aantal procedurele en me-

thodologische veranderingen zijn doorgevoerd, werd daarnaast ook aan de provinciale 

mobiliteitspunten gevraagd om een aantal analyses van goede en slechte praktijkvoor-

beelden aan te leveren uit de daaropvolgende oproepen.  

Op basis van de conclusies kan de werking van het Pendelfonds worden geoptimali-

seerd. 

3.2.1. De impact van het Pendelfonds  

De essentiële doelstelling van het Pendelfonds is de woon-werkverplaatsingen bij de 

participerende bedrijven duurzamer te maken door het autosolisme in het woon-

werkverkeer terug te dringen. De meeste pendelfondsprojecten van de eerste oproep 

en de tweede oproep, beide uit 2007, hebben de maximale duur van vier jaar inmiddels 

doorlopen. Dit zou het mogelijk moeten maken om een effectbeoordeling te maken en 

in te schatten of het beleidsinstrument Pendelfonds erin slaagt om een modale ver-

schuiving naar duurzame modi te bewerkstelligen bij de participerende bedrijven. 

Een impactanalyse van het Pendelfonds bij de participerende bedrijven stuit echter op 

een aantal praktische moeilijkheden. Daar zijn verschillende verklaringen voor: 

 Ten eerste hebben de bedrijven vaak zeer uiteenlopende methodes gebruikt om 

de cijfers van hun modale verdeling en verschuiving te meten. Bovendien werden 

binnen elk bedrijf, tijdens de vierjarige duur van hun pendelfondsproject, ook 

vaak verschillende methodes gehanteerd. In heel wat gevallen werden enquêtes 

gebruikt met een uiteenlopende respons. In een aantal gevallen is slechts een 

gedeelte van de personeelsleden bevraagd, in andere gevallen is slechts een 

modale verdeling van een gedeelte van de betrokken bedrijven beschikbaar. Bo-

vendien werden enquêtegegevens op onregelmatige basis geëxtrapoleerd naar 

de populatie en werden categorieën soms samengenomen, bijvoorbeeld autoso-

listen en carpoolers. Dit alles heeft als gevolg dat een correcte kennis van de 

modale verdeling/verschuiving en een vergelijking in de huidige omstandigheden 

absoluut niet evident is. 
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 Ten tweede is de modale verschuiving bij een participerend bedrijf soms niet of 

slechts gedeeltelijk het gevolg van het pendelfondsproject. Externe factoren kun-

nen ook een rol spelen, zoals de invoering van parkeertarieven in de omliggende 

straten, een gedaald aanbod van het openbaar vervoer in de omgeving, wegen-

werken, enzovoort. Maar ook interne factoren zoals de verhuis van het bedrijf 

naar een fietsvriendelijkere of door het openbaar vervoer beter bereikbare loca-

tie, en duurzame mobiliteitsmaatregelen die buiten het pendelfondsproject vallen, 

kunnen de modale verschuiving beïnvloeden. 

 Ten derde geven de cijfers geen informatie over de frequentie van het gebruik 

van een vervoersmiddel. We kunnen niet afleiden of er bijvoorbeeld ook gefietst 

wordt als het slecht weer is. 

 Ten vierde dient opgemerkt te worden dat modale verschuivingen niet noodzake-

lijk van niet-duurzame vervoersmodi naar duurzame modi plaatsvinden. Ook ver-

schuivingen binnen het aandeel van de niet-duurzame vervoersmodi en binnen 

het aandeel van de duurzame modi is mogelijk. 

De impact van het Pendelfonds op het duurzaam verplaatsingsgedrag is dus moeilijk in 

te schatten. Toch geven de opvolgingsrapporten hierover een positief beeld. De cijfers, 

op basis van twaalf afgeronde projecten uit oproep 1, 2 en 3 werden aangeleverd door 

het departement Mobiliteit en Openbare Werken en geven volgend resultaat (zie ta-

bel 8).  

 

Tabel 8: Raming van de modale verschuiving in het woon-werkverkeer bij 

twaalf afgeronde pendelfondsprojecten (oproep 1, 2 en 3) 

 

Nulmeting Einde project 
 

Te voet 401 2,48% 401 2,22% -0,26% 

Fiets 2.203 13,62% 3.497 19,34% 5,72% 

          
 Trein 851 5,26% 1.840 10,18% 4,92% 

Bus, tram, metro 837 5,17% 1.220 6,75% 1,58% 

Bedrijfsvervoer 31 0,19% 114 0,63% 0,44% 

          
 Bromfiets 142 0,88% 123 0,68% -0,20% 

Motorfiets 75 0,46% 30 0,17% -0,29% 

          
 Auto alleen 11.056 68,33% 10.101 55,87% -12,46% 

Auto carpoolen 554 3,42% 716 3,95% 0,53% 

          
 Andere 30 0,19% 39 0,21% 0,02% 

          
 Totaal 16.180 100,00% 18.081 100,00% 
           
 Bron: Departement MOW 
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Uit de analyse van twaalf afgeronde pendelfondsprojecten uit de eerste, tweede en 

derde oproep blijkt dat het percentage autosolisten met 12,46% is gedaald. De modale 

verschuiving vond bovenal plaats ten voordele van het gebruik van de fiets, dat met 

5,72% is gestegen, en het gebruik van de trein, dat met 4,92% is gestegen. Ook het 

aantal bus- en tramgebruikers kende een geringe stijging van 1,58%. De modale ver-

schuiving vond slechts in beperkte mate plaats ten voordele van het gebruik van car-

pooling en bedrijfsvervoer dat met respectievelijk 0,53% en 0,44% steeg.  

Daarnaast merken we op dat de modale verschuiving niet enkel plaats vond ten koste 

van het individuele gebruik van de wagen maar dat ook het aandeel van de motorfiets 

en de bromfiets in het modale verplaatsingsgedrag beperkt is gedaald met respectieve-

lijk 0,29% en 0,20%. Het aandeel van het aantal verplaatsingen te voet daalde even-

eens met 0,26%. 

Ten slotte stellen we, op basis van de aangeleverde cijfers, vast dat het aantal werk-

nemers bij de betrokken bedrijven, ondanks de crisis, is toegenomen. De MORA ziet 

een mogelijke verklaring in het feit dat bedrijven die vier of vijf jaar geleden in financiële 

moeilijkheden verkeerden waarschijnlijk geen pendelfondsdossiers indienden wegens 

de voorwaarde om zelf minstens 50% van het project te financieren. 

 

3.2.2. Maatregelen 

Het Pendelfonds stelt financiële middelen ter beschikking van bedrijven 

om een modale verschuiving naar duurzame modi te bewerkstelligen in 

de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers. Pendelfondspro-

jecten zouden dus eigenlijk moeten draaien rond ‘change management’. 

Bedrijven zouden hun personeel, indien zij zich als autosolist verplaat-

sen, immers uit hun dagdagelijkse routine moeten halen en aantonen 

dat er werkbare duurzamere verplaatsingsalternatieven zijn. 

Om een duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen kunnen de participerende 

bedrijven de beschikbare pendelfondssubsidies aanwenden voor een resem aan ac-

tiemaatregelen: mobiliteitscoördinatie, communicatie en sensibilisering, acties voor 

meer fietsgebruik, de organisatie van collectief vervoer en acties ter bevordering van 

het gebruik van het openbaar vervoer.  

Op basis van de analyse van de maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van 

een derde van de gesubsidieerde pendelfondsprojecten, komt de MORA tot een aantal 

vaststellingen: 

 Bij de operationele maatregelen zien we een duidelijk accent op maatregelen ter 

bevordering van het fietsgebruik. Fietsacties worden vaak genomen in combina-

tie met andere acties op het vlak van collectief vervoer of ter ondersteuning van 

het voor- en/of natraject van het openbaar vervoer. Bij de fietsacties ligt de klem-

toon grotendeels op het verbeteren van de fietsinfrastructuur zoals het voorzien 

van fietsenstallingen en op het beschikbaar stellen van bedrijfsfietsen. Daarnaast 

worden pendelfondssubsidies ook aangewend voor het uitbetalen van een fiets-

vergoeding, fietsonderhoud en voor overige acties zoals het organiseren van 

fietsevenementen, het uitdelen van fietsattributen enzovoort.  

De MORA stelt vast dat fietsmaatregelen vaak een groot aandeel hebben in het 
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bereiken van een modale verschuiving en dat, in vergelijking met andere actie-

maatregelen, vaak aan een geringe kostprijs. 

 De plaatselijke sturing en begeleiding door een mobiliteitscoördinator is van cru-

ciaal belang voor het welslagen van een project. Bedrijven willen kostenefficiënt 

werken en besteden het overgrote deel van de hen ter beschikking gestelde mid-

delen vaak aan infrastructurele en financiële stimuli. De MORA stelt vast dat een 

wel afgewogen verhouding tussen personeelskosten en projectmaatregelen de 

beste garantie biedt om een impact te hebben op het duurzaam verplaatsingsge-

drag van de betrokken werknemers. 

 Maatregelen die beroep doen op het reguliere openbaar vervoer hebben vaak 

een minimaal aandeel in het bereiken van een duurzame modale verschuiving. 

Bedrijven geven aan dat hun vraag aan De Lijn voor een betere ontsluiting of 

aangepaste doorkomsttijden vaak moeizaam verloopt of onbeantwoord blijft.  

 Het inzetten op een verhoogd gebruik van carpoolen vraagt vaak een gecoördi-

neerde personeelsinzet om bestuurders en passagiers met gelijkaardige werk-

uren samen te brengen. Bij carpoolen komen vaak ook een aantal infrastructurele 

kosten kijken zoals de aanleg van aparte parkeerplaatsen die soms enkel toe-

gankelijk zijn met elektronische ontwaardingsystemen. We stellen evenwel vast 

dat de bijdrage van carpoolinitiatieven aan een duurzame modale verschuiving 

vaak minimaal is.  

 De MORA stelt vast dat bedrijven vaak gefocust zijn op de implementatie van 

operationele en infrastructurele projectmaatregelen. Promotiemiddelen en com-

municatiekanalen worden vaak niet ten volle of laattijdig aangewend om het be-

oogde potentieel te bereiken. Een doorgedreven inzet van communicatiemidde-

len en sensibiliseringscampagnes is onontbeerlijk om een positieve dynamiek te 

creëren rond het pendelfondsproject in het bedrijf en om een mentaliteitsverande-

ring bij de werknemers te verwezenlijken. 

 De beschikbare middelen van het Pendelfonds moeten ingezet worden om het 

aandeel van de duurzame woon-werkverplaatsingen bij het participerende bedrijf 

te verhogen. Het opheffen van vormen van vervoersarmoede voor specifieke 

doelgroepen zoals interimarbeiders, personeel in het circuit van dienstenche-

ques, minder valide personen, … is niet de primaire doelstelling van het Pendel-

fonds. De MORA stelt vast dat shuttlediensten naar havengebieden vaak worden 

aangewend om een oplossing te bieden voor een zekere vorm van vervoersar-

moede maar er slechts minimaal in slagen om een modale verschuiving onder de 

vaste werknemers te bewerkstelligen. Voor pendelfondsprojecten rond vervoers-

armoede verwijst het kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openba-

re Werken vaak naar het shuttledecreet dat in opmaak is. De inhoud van dit 

shuttledecreet is de MORA tot op heden onbekend.  
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3.2.3. Betrokkenheid werknemers 

Vanaf de opstart van het Pendelfonds, in het kader van het Pendel-

plan, is sterk de nadruk gelegd op de gedragenheid van de pendel-

fondsacties door de werknemers. Daarom is het vereist dat alle pen-

delfondsprojecten het voorwerp uitmaken van sociaal overleg. Voor-

afgaandelijk overleg met de vertegenwoordigers van de werknemers 

is een formele vereiste voor ontvankelijkheid bij het indienen van de 

projectaanvragen. Bedrijven dienen ook formeel de betrokkenheid 

van de werknemers te kunnen aantonen bij het opleveren van hun 

jaarlijkse opvolgingsrapporten. Bedrijven die moeten beschikken over 

de wettelijk voorziene organen voor sociaal overleg moeten het pendelfondsproject 

binnen die organen behandelen. In andere gevallen kan rechtstreeks overleg met de 

werknemers of consultatie van vertegenwoordigers, mits degelijke verslaggeving, aan-

vaard worden. Bij bedrijfsoverschrijdende projecten, waarbij afzonderlijk overleg op het 

niveau van de verschillende bedrijven niet voor de hand ligt, kan beroep gedaan wor-

den op een advies van de bevoegde SERR of RESOC.  

Op basis van de analyse van een derde van de gesubsidieerde pendelfondsprojecten 

komt de MORA tot een aantal vaststellingen: 

 Goed sociaal overleg en open communicatie naar de werknemers toe zijn be-

langrijke succesfactoren voor het welslagen van een pendelfondsproject. De 

MORA stelt echter vast dat het bewijs van sociaal overleg, voor de opvolging en 

evaluatie van het project, vaak weinig kwalitatief wordt aangeleverd. In de mees-

te gevallen blijkt de verplichting tot sociaal overleg beperkt tot de vermelding in 

de opvolgingsrapporten dat het Pendelfonds werd geagendeerd op, indien van 

toepassing, de officiële overlegstructuren. Het aangeleverde verslag duidt vaak 

niet het draagvlak voor het project bij werkgevers en werknemers en geeft niet de 

elementen uit het overleg weer die tot de besluitvorming over het project hebben 

geleid. 

 Het succes van bedrijfsoverschrijdende pendelfondsprojecten staat of valt met de 

lokale verankering in een brede overlegstructuur waar een coördinator alle be-

trokken partijen betrekt. De MORA stelt vast dat in een aantal gevallen de pen-

delfondsprojecten, binnen het kader van mobiliteitsmanagement en coördinatie, 

voorzien in de oprichting van bedrijfsoverschrijdende mobiliteitswerkgroepen of 

vzw’s. Deze georganiseerde vormen van bedrijfsoverschrijdende samenwerking 

garanderen vaak een ruimer sociaal overleg en zijn beter in staat om de ver-

voersbehoeften en knelpunten van het pendelfondsproject te behandelen.  

3.2.4. Begeleiding en rapportering 

Het Pendelfonds heeft tot doel subsidies aan te reiken aan bedrijven voor de realisatie 

van projecten die specifieke duurzame mobiliteitsmaatregelen inzake woon-

werkverkeer inhouden.  

De MORA stelt op basis van een analyse van een derde van de pendelfondsprojecten 

vast dat er vier terugkerende redenen zijn waarom bedrijven een pendelfondsproject 

willen starten: 



Mobiliteitsverslag 2013 

 

30 

 Er stelt zich een concreet probleem of er is een directe aanleiding. Voorbeelden 

zijn de congestieproblematiek rond het bedrijf, te weinig parkeerplaats, een ver-

huis naar een andere werklocatie, enzovoort. 

 Het bedrijf wil kosten besparen. Dit komt vooral voor in sectoren waar de job ge-

paard gaat met veel autoverplaatsingen die worden vergoed door de werkgever. 

Het bedrijf wil met investeringen in duurzame verplaatsingsalternatieven deze 

kosten drukken. 

 De aanvraag voor een tegemoetkoming uit het fonds kadert binnen een alge-

meen beleid van het bedrijf rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het 

bedrijf wil voldoen aan bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen waartoe het zich 

heeft geëngageerd door in te zetten op duurzame mobiliteitsmaatregelen. 

 Het bedrijf wil een duurzaam imago uitbouwen en wil daarom investeren in duur-

zame mobiliteitsmaatregelen.  

Op basis van de analyse van een derde van de gesubsidieerde pendelfondsprojecten 

komt de MORA tot een aantal vaststellingen. 

 Een gedegen begeleiding, monitoring en een snelle administratieve afhandeling 

van het pendelfondsproject van een bedrijf is een belangrijke succesfactor voor 

het welslagen van dat pendelfondsproject. Een projectaanvrager vraagt vooraf-

gaandelijk aan de indiening van het projectvoorstel een advies aan het betrokken 

centrale aanspreekpunt, in casu de provinciale mobiliteitspunten. De MORA stelt 

vast dat bedrijven, in de hoop op een positieve beoordeling door de betrokken 

actoren, soms een te multimodaal en onrealistisch pakket van mobiliteitsmaatre-

gelen naar voor schuiven. Het is daarom belangrijk dat de betrokken beoorde-

laars bij het begeleiden van de opmaak van een project enkel die maatregelen 

selecteren die effectief een potentieel hebben binnen het bedrijf, rekening hou-

dend met het potentieel, de geschetste problematiek, het beschikbare aanbod 

aan alternatieven en de beschikbare mankracht binnen het bedrijf om de imple-

mentatie van de maatregelen te dragen. 

 Elementen die wegbeheerders en vervoersoperatoren kunnen/zouden moeten 

doen in samenhang met acties van de bedrijven komen niet of weinig in beeld in 

een pendelfondsdossier. Een typisch voorbeeld is het voorzien van fietsvergoe-

dingen aan een bedrijf, terwijl uit het bereikbaarheidsprofiel van het pendelfonds-

dossier blijkt dat diverse trajecten naar het bedrijf erg fietsonvriendelijk zijn. 

 Bij de opstart van het Pendelfonds werd sterk de nadruk gelegd op duurzame 

mobiliteitsmaatregelen die innovatief zijn. Gehoopt werd dat binnen het pendel-

fonds innovatieve maatregelen zouden ontstaan die ook door andere bedrijven 

zouden kunnen geïmplementeerd worden. Omdat uit de praktijk bleek dat deze 

doelstelling vaak niet realistisch was, werd deze vereiste achterwege gelaten.  

  De MORA stelt vast dat er geen uitgebreide communicatie is rond het Pendel-

fonds. De gesubsidieerde projecten van de participerende bedrijven treden vaak 

niet op als ambassadeurs van het Pendelfonds en subsidietoelages uit het fonds 

worden vaak niet vermeld in de communicatie rond het project. 

 Tijdens de rondetafels van 29 september 2010, 8 oktober 2010, 2 maart 2011 en 

5 maart 2013 werden de onduidelijkheden en pijnpunten blootgelegd inzake de 

interne communicatie en taakverdeling tussen de bevoegde pendelfondsactoren, 
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zijnde het kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 

de provinciale mobiliteitspunten, de Inspectie van Financiën, het departement 

Mobiliteit en Openbare Werken, de begeleidingscommissie en het secretariaat 

van de begeleidingscommissie. De MORA stelt vast dat de lange, en voor de par-

ticiperende bedrijven vaak onduidelijke, administratieve cyclus die een pendel-

fondsdossier doorloopt de geloofwaardigheid en aantrekkelijkheid van het Pen-

delfonds niet ten goede komt. 

4. Algemene vaststellingen en conclusies 

De MORA stelt vast dat het Pendelfonds er op projectniveau vaak 

in slaagt om een modale verschuiving naar duurzame modi in het 

woon-werkverkeer van de betrokken bedrijven teweeg te brengen. 

Intensieve begeleiding en jaarlijkse opvolging van pendelfondspro-

jecten en het feit dat bedrijven minstens de helft van de actiemaat-

regelen zelf moeten bekostigen, blijken belangrijke succesfactoren 

van het Pendelfonds om het mobiliteitsgedrag te sturen. De MORA 

stelt evenwel vast dat het bereik van het Pendelfonds als beleids-

instrument te beperkt is om een gedegen impact te hebben op de verduurzaming van 

het woon-werkverkeer in Vlaanderen. 

Tijdens de zesjarige werking van het Pendelfonds is de interesse van de bedrijfswereld 

voor het fonds duidelijk toegenomen. We stellen vast dat kleine en middelgrote onder-

nemingen evenwel nauwelijks hun weg vinden naar het Pendelfonds en bepaalde sec-

toren proportioneel meer vertegenwoordigd zijn.  

De MORA constateert dat de laatste jaren niet werd tegemoetgekomen aan de geste-

gen interesse van bedrijven voor het Pendelfonds en het fonds als gevolg minder 

werknemers heeft bereikt die in aanmerking zouden kunnen komen voor een onder-

steuning naar een duurzame modale verschuiving. De voor het Pendelfonds begrote 

middelen werden niet volledig aangewend. De MORA schat dat er momenteel een 

budget van meer dan 6 miljoen euro beschikbaar is voor het beleidsinstrument. Aan 

het opzet om twee oproepen per jaar te lanceren, werd de laatste jaren niet voldaan: 

tijdens de werkingsperiode van het Pendelfonds werden vijf oproepen niet gelanceerd.  

Bij de implementatie van de actuele pendelfondsregelgeving zijn een aantal onduide-

lijkheden en discussies gerezen bij de verschillende actoren die betrokken zijn bij het 

Pendelfonds: het kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 

de Inspectie van Financiën, de provinciale mobiliteitspunten, het departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, de begeleidingscommissie en bij het secretariaat van de bege-

leidingscommissie. Om deze onduidelijkheden en discussies weg te werken werden de 

voorbije drie jaar vier rondetafels georganiseerd waarop de betrokken actoren funda-

mentele opmerkingen hebben gegeven en voorstellen tot hervorming hebben geformu-

leerd. Deze evaluatie heeft reeds veel tijd in beslag genomen, maar heeft vooralsnog 

niet geresulteerd in een aanpassing van het decreet en het uitvoeringsbesluit.  

De MORA stelt vast dat de lange, en voor participerende bedrijven vaak onduidelijke, 

administratieve cyclus en de onzekere lancering van nieuwe oproepen een impact 
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hebben op de geloofwaardigheid en aantrekkelijkheid van het Pendelfonds bij de be-

drijfswereld.  

Met betrekking tot de maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van de pendel-

fondsprojecten kunnen we stellen dat een gecoördineerde aanpak op bedrijfsniveau en 

duidelijk gecommuniceerde actiemaatregelen die in samenspraak met de werknemers 

tot stand komen, de kans vergroten om een modale verschuiving naar duurzame modi 

te bewerkstelligen. We constateren dat: 

 De plaatselijke sturing en begeleiding door een mobiliteitscoördinator van cruci-

aal belang is voor het welslagen van een project. Een wel afgewogen verhouding 

tussen personeelskosten en projectmaatregelen biedt de beste garantie om een 

impact te hebben op het duurzaam verplaatsingsgedrag van de betrokken werk-

nemers. 

 Maatregelen die inzetten op het gebruik van de fiets proportioneel het meest bij-

dragen aan een duurzame modale verschuiving en dit, in vergelijking met andere 

maatregelen, vaak aan een geringe kostprijs. 

 Maatregelen die beroep doen op het reguliere openbaar vervoer vaak een mini-

maal aandeel hebben in het bereiken van een duurzame modale verschuiving. 

Bedrijven geven aan dat hun vraag aan De Lijn voor een betere ontsluiting of 

aangepaste doorkomsttijden vaak moeizaam verloopt of onbeantwoord blijft.  

 Het inzetten op een verhoogd gebruik van carpoolen vaak de nodige personeels-

inzet en infrastructurele kosten vraagt maar werknemers hiertoe moeilijk te be-

wegen zijn. De bijdrage van carpoolinitiatieven in pendelfondsprojecten aan een 

duurzame modale verschuiving is bijgevolg minimaal. 

 Shuttlediensten naar havengebieden vaak een oplossing bieden voor een zekere 

vorm van vervoersarmoede maar er slechts minimaal in slagen om een modale 

verschuiving te bewerkstelligen. Voor pendelfondsprojecten rond vervoersar-

moede verwijst het kabinet vaak naar het shuttledecreet dat in opmaak is. De in-

houd van dit shuttledecreet is de MORA tot op heden onbekend. 

Rond goede praktijkvoorbeelden van het Pendelfonds werd nauwelijks gecommuni-

ceerd. De MORA stelt vast dat bedrijven in hun pendelfondsdossiers heel wat beleids-

relevante informatie aanleveren over bereikbaarheidsproblemen maar dat deze infor-

matie vaak niet doorstroomt naar de juiste wegbeheerder en/of vervoersoperator. 

De MORA concludeert dat er heel wat voorbeelden zijn van pendelfondsprojecten die 

erin geslaagd zijn om modale verschuiving naar duurzame modi te bewerkstelligen. We 

stellen echter vast dat tijdens de werkingsperiode van het Pendelfonds onvoldoende 

succesfactoren en knelpunten werden verzameld en dat deze informatie niet werd 

aangewend om de werking van het Pendelfonds bij te sturen.  
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5. Aanbevelingen 

5.1. Een optimalisatie van de werking van het 

Pendelfonds is noodzakelijk 

De MORA beveelt de volgende beleidsaanbevelingen aan om de efficiëntie en effectivi-

teit van het Pendelfonds te verhogen. 

 De MORA stelt vast dat de interesse van de bedrijfswereld voor het Pendelfonds 

de laatste jaren is toegenomen en er meer en meer projectvoorstellen worden in-

gediend. Omwille van budgettaire beperkingen kan niet ieder ingediend project in 

aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het Pendelfonds. De MORA 

vindt het daarom noodzakelijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt naar pro-

jectindieners. Het moet helder zijn voor bedrijven of zij beantwoorden aan de ont-

vankelijkheidscriteria, welke actiemaatregelen in aanmerking kunnen komen, 

welke bedragen maximaal kunnen gehanteerd worden en welk engagement er 

van hen verwacht wordt. 

 Bij de administratieve evaluatie van pendelfondsprojecten zijn verschillende acto-

ren betrokken: de provinciale mobiliteitspunten, het departement MOW, de In-

spectie van Financiën, de begeleidingscommissie, het secretariaat van de bege-

leidingscommissie en het kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit en 

Openbare Werken. De MORA vraagt om de taken van de betrokken pendel-

fondsactoren duidelijk af te bakenen en te verfijnen opdat de administratieve af-

handeling van dossiers op een snelle, gestandaardiseerde en transparante wijze 

geschiedt. De werkbelasting die bij het schrijven van adviezen komt kijken mag 

niet onderschat worden. Het is daarom belangrijk dat mensen en middelen hier-

voor op een structurele wijze worden voorzien. De MORA raadt de minister daar-

om aan om het proces van de rondetafels te finaliseren en de rechtszekerheid 

van de vooropgestelde hervormingen te garanderen in het aan te passen decreet 

en uitvoeringsbesluit. 

 Bedrijven met pendelfondsprojecten slagen er vaak in om een duurzame modale 

verschuiving in hun woon-werkverkeer te bewerkstellingen. Tijdens de werkings-

periode van het Pendelfonds zijn succesvolle voorbeelden ontstaan die inspire-

rend kunnen werken voor andere bedrijven. We stellen echter vast dat er niet of 

nauwelijks wordt gecommuniceerd rond de goede voorbeelden van het Pendel-

fonds. De MORA raadt aan om structureel communicatie te voeren rond de goe-

de voorbeelden. Niet om de bekendheid van het Pendelfonds te vergroten maar 

om bedrijven te motiveren om zelf maatregelen te nemen ter verduurzaming van 

hun woon-werkverkeer. Een verdere uitbouw van de huidige portaalwebsite lijkt 

daartoe een eerste stap. 

 Na de zesjarige werkingsperiode van het Pendelfonds, moet het duidelijk zijn 

welke actiemaatregelen het meest bijdragen aan een duurzame modale ver-

schuiving. De MORA stelt dat er keuzes moeten worden gemaakt en dat maatre-

gelen die niet bijdragen aan een duurzame modale verschuiving niet in aanmer-

king kunnen komen voor tegemoetkomingen uit het Pendelfonds.  
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Voor de MORA moeten pendelfondsprojecten met experimentele actiemaatrege-

len zoals mobiliteitsbudgetten en bedrijfsvervoerplannen voorrang krijgen omdat 

zij een draagvlak kunnen creëren voor een toekomstig beleid.  

 De MORA adviseert om de 50-50 subsidieregel te herbekijken bij de hervorming 

van het Pendelfonds. De voorwaarde die momenteel wordt gesteld aan bedrijven 

om minimum de helft van het pendelfondsproject zelf te financieren, blijkt een 

drempel te zijn voor kmo’s. We stellen vast er momenteel geen differentiatie is 

gemaakt in de subsidiebedragen en dat bepaalde investeringen, zoals bedrijfs-

fietsen, fietsenstallingen, kleedruimtes en sanitaire installaties, 120% fiscaal af-

trekbaar zijn en bijgevolg twee keer worden gesubsidieerd. De MORA adviseert 

om de hoogte van de subsidies te bepalen volgens specifieke criteria zoals de 

samenwerking tussen kmo’s en volgens de mobiliteitsimpact van de maatrege-

len. De MORA ziet hierin een taak voor de begeleidingscommissie om een lijst 

met criteria op te stellen. 

 Het moet voor bedrijven duidelijk te zijn dat actiemaatregelen die uitsluitend de 

verhoging van de bereikbaarheid voor potentiële werknemers met beperkte ver-

voermiddelen beogen, niet binnen het kader van het Pendelfonds kunnen worden 

uitgevoerd. Het shuttledecreet kan mogelijks een lacune invullen om de ver-

voersarmoede van moeilijk bereikbare bedrijventerreinen te verminderen en om 

nieuwe vervoersvormen uit te testen. De MORA vraagt betrokken te worden bij 

de opmaak van het shuttledecreet. De MORA geeft aan dat een goede even-

wichtsoefening tussen de twee subsidiemechanismen noodzakelijk zal zijn zodat 

vermeden wordt dat men voor een mix aan maatregelen beroep moet doen op 

zowel het shuttledecreet als het Pendelfonds. Dit kan mogelijks drempelverho-

gend werken. 

 Bedrijven leveren in hun projecten heel wat beleidsrelevante informatie aan over 

bereikbaarheidsproblemen. Deze informatie moet doorstromen naar de juiste 

wegbeheerder en/of vervoersoperator. De MORA ziet hier een taak voor de pro-

vinciale mobiliteitspunten die deze informatie moeten kanaliseren, en voor het 

departement MOW om, na consultatie van de juiste wegbeheerder en/of ver-

voersoperator, een antwoord op deze vragen te formuleren.  

 Een inschatting van de impact van het Pendelfonds op het duurzaam verplaat-

singsgedrag is moeilijk. Een kwalitatieve diepte-analyse door een extern studie-

bureau kan daarom een meerwaarde zijn.   

 De MORA vraagt de Vlaamse Regering om de voor het Pendelfonds begrote 

middelen die niet werden aangewend, rekening houdend met de achtste oproep 

die op 15 juni 2013 werd gelanceerd, alsnog te besteden. Pendelfondsoproepen 

dienen tweemaal per jaar op duidelijk gecommuniceerde en vaste tijdstippen te 

worden gelanceerd. 
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5.2. Prioritaire maatregelen ter verduurzaming 

van het woon-werkverkeer 

De MORA stelt vast dat het bereik van het Pendelfonds als be-

leidsinstrument te beperkt is om een gedegen impact te hebben 

op de verduurzaming van het woon-werkverkeer in Vlaanderen. 

De MORA raadt de Vlaamse Regering aan om werk te maken 

van volgende beleidsaanbevelingen:  

 De MORA stelt vast dat bedrijven die pendelfondsprojecten indienen vaak zijn 

gelegen in tewerkstellingszones die beperkt of weinig worden ontsloten door het 

geregeld openbaar vervoer, of dat dienstregelingen vaak niet zijn aangepast aan 

de arbeidsuren van bedrijven. Onderhandelingen met De Lijn voor een betere 

ontsluiting of aangepaste doorkomsttijden verlopen vaak moeizaam en leiden niet 

altijd tot effectieve resultaten op het terrein. De MORA vraagt de Vlaamse Rege-

ring om de opdracht van De Lijn als mobiliteitsmanager concreet in te vullen op-

dat zij een actieve en coördinerende rol kan spelen in de ontsluiting van tewerk-

stellingzones in Vlaanderen. 

 De MORA vraagt de Vlaamse Regering om bedrijfsvervoerplannen voor grote 

bedrijven in drukke gebieden te veralgemenen. De MORA adviseert de Vlaamse 

overheid om werkgevers en werknemers methodologisch te ondersteunen bij de 

opmaak van een bedrijfsvervoerplan en toe te zien op de uitvoering en evaluatie 

ervan. 

 Het mobiliteitsbudget kan een alternatief bieden voor het unimodale gebruik van 

bedrijfswagens en tankkaarten. Met het mobiliteitsbudget wordt de bedrijfswagen 

slechts één optie in een totaalpakket met onder andere fiets- en carpoolvergoe-

dingen, collectief vervoer, waaronder het openbaar vervoer, vouchers voor taxi’s, 

deelfietsen- of deelauto’s, (elektrische) fietsen enzovoort. 

Op 12 maart 2013 werden de resultaten van het proefproject ‘Mobiliteitsbudget 

werkt!’3 voorgesteld in het Vlaams Parlement. In het eindrapport van het proef-

project wordt gesteld dat het invoeren van een mobiliteitsbudget een bijdrage kan 

leveren aan het ‘flexibiliseren' van de keuze van vervoersmiddelen in het woon-

werkverkeer. Volgens het rapport zorgt die flexibilisering ervoor dat mensen alle 

mogelijke vervoerswijzen meer naar hun intrinsieke waarde schatten. In een 

Vlaanderen met een hoog aandeel bedrijfswagens betekent dit een meer even-

wichtige verplaatsingsmix met als resultaat het verminderen van files en een be-

tere benutting van het vervoersaanbod. Het eindrapport stelt dat het voor een 

onderneming mogelijk is om een systeem van mobiliteitsbudget te starten binnen 

het huidige fiscale kader omtrent woon-werkverplaatsingen, maar dat regels in-

zake arbeidsrecht, fiscaliteit en sociale zekerheid moeten geharmoniseerd wor-

den om het mobiliteitsbudget te doen slagen. 

                                                

3  Op de slotconferentie van 12 maart 2013 werd het eindrapport van het project ‘Mobiliteitsbudget Werkt’ 
voorgesteld. Dit eindrapport is het resultaat van het project Mobiliteitsbudget Werkt, een initiatief van 
Bond Beter Leefmilieu, Mobiel 21 en Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde en uitgevoerd met 
steun van de Vlaamse overheid. 
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In afwachting van een aantal financiële en fiscale vereenvoudigingen die op fede-

raal niveau dienen te worden behandeld, raadt de MORA de Vlaamse overheid 

aan om voorwaardenscheppend te handelen en volgende punten uit te werken: 

 De Vlaamse overheid dient te werken aan een eengemaakte tarief- en tic-

ketstructuur. We denken in eerste instantie aan het versneld investeren in 

de ReTiBo (Registratie Ticketing Boordcomputer)-technologie en overleg 

met de andere regio’s voor een verdere verspreiding en afstemming van de 

mobib-kaart. Om mobiliteitsaanbieders en dienstverleners met een com-

plementair aanbod aan dat van openbaarvervoeraanbieders alle kansen te 

bieden, beveelt de MORA aan om  ‘open source’ te werken.  

 De Vlaamse overheid moet een eengemaakte betaalstructuur faciliteren. Er 

moet gewerkt worden aan een kader voor de uitwisseling van facturatiege-

gevens. Dit om te vermijden dat een technische integratie van alle ver-

voersbewijzen in één chipkaart niet gekoppeld is aan een eengemaakte 

factuur. 

 De Vlaamse overheid moet potentiële dienstverleners die als mobiliteits-

makelaar optreden tussen aanbieders, bedrijven en overheid een duidelijk 

kader bieden waarin zij hun service kunnen aanbieden.  
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Hoofdstuk 3 
Vlaanderen, duurzame logistieke regio 

1. Inleiding 

Het Mobiliteitsverslag 2013 belicht vanuit de invalshoek mobiliteit een aantal pistes om 

de logistiek in Vlaanderen efficiënter en duurzamer te maken. Hiermee bouwt de 

MORA verder op de initiële doelstelling van ViA en PACT 2020 om Vlaanderen ook op 

het vlak van logistiek tot de Europese top te laten behoren. 

Logistiek is een belangrijke economische en maatschap-

pelijke component voor Vlaanderen. Maar de druk op de 

positie van Vlaanderen als logistieke regio en daarmee 

ook op de tewerkstelling, neemt toe. De meeste bench-

markonderzoeken geven aan dat de kloof op het vlak van 

logistieke indicatoren zoals bereikbaarheid, douane, snel-

heid van het logistieke proces, enzovoort, met voorname-

lijk onze buurlanden en –regio’s (en dus met onze voornaamste concurrenten) nauwe-

lijks of niet wordt gedicht.  

Logistiek is uiteraard meer dan mobiliteit en infrastructuur alleen. Mobiliteit en infra-

structuur zijn tegelijk randvoorwaarden en afgeleiden van logistieke processen. Een 

efficiëntere en meer duurzame logistiek zal bijgevolg een globale aanpak en duidelijke 

visie vergen, met een divers pallet van maatregelen over de beleidsdomeinen heen.  

Gegeven zijn rol en opdracht als strategische adviesraad voor het beleidsdomein mobi-

liteit, gaat de MORA in dit Mobiliteitsverslag niet in op alle invalshoeken en maatrege-

len uit de diverse domeinen. De raad opteert er voor om vanuit de randvoorwaarde 

mobiliteit een beperkt aantal pistes aan te reiken en aanbevelingen te formuleren om 

logistiek in Vlaanderen efficiënter en ook duurzamer te maken. 

De toenemende druk op de bestaande infrastructuur zorgt immers voor capaciteits-

knelpunten en een verminderde bereikbaarheid van stedelijke en economische kernen. 

Het gros van het verkeer en vervoer op ons wegennet is daarenboven sterk geconcen-

treerd in de tijd. Daarnaast is er de impact van de mobiliteitsgroei op het leefmilieu, de 

verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Prognoses wijzen uit dat het vervoer, en dan 

vooral het vervoer van personen en goederen over de weg, de komende jaren nog 

aanzienlijk zal toenemen4.  

De focus van het Mobiliteitsverslag ligt op één thema, namelijk slimmer inspelen op het 

tijdsgebruik in de logistieke ketting. De MORA meent dat deze invalshoek annex aan-

bevelingen een meerwaarde kunnen bieden om de mobiliteit in Vlaanderen te verbete-

ren, de logistiek in Vlaanderen efficiënter en duurzamer te maken en de positie van 

                                                

4  De toename van de mobiliteit over de weg wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het personenvervoer. 
Het zwaar wegvervoer in Vlaanderen heeft een aandeel van 2,7% in het totale voertuigpark over de 
weg in Vlaanderen. Het aandeel van zwaar vrachtvervoer + lichte vrachtwagens bedraagt ca. 13%. 
(Bron: MIRA-rapport op basis van NIS en DIV) 
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Vlaanderen als logistieke regio te versterken met onder meer ook positieve effecten op 

de tewerkstelling. 

Tegelijk is de MORA er zich van bewust dat inspelen op het tijdsgebruik voor een 

‘slimmere logistiek’ slechts één van de vele pistes is. Andere pistes zoals het beheer-

sen van de voertuigkilometers, het realiseren van een modal shift door het streven naar 

een optimale co-modaliteit in de vervoerssector, enzovoort, zijn evenzeer belangrijke 

instrumenten die kunnen worden ingezet. Dat een multimodale aanpak en domein-

overschrijdende aanpak noodzakelijk is, staat buiten kijf. De MORA heeft in voorgaan-

de adviezen en publicaties hierover diverse standpunten en aanbevelingen geformu-

leerd. 

Dat de focus in dit verslag hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) ligt op het wegvervoer, 

sluit niet uit dat het belang van maatregelen ten aanzien van de andere vervoersmodi 

wordt onderkend. Ook de andere modi spoor en binnenvaart bieden potentieel ver-

mogen om ‘slimmer’ om te gaan met het tijdsgebruik. Deze kunnen het voorwerp zijn 

van verder debat in de MORA. 

2. Logistiek is belangrijk in en voor 

Vlaanderen 

De Nationale Bank van België (NBB) bakent de logistieke sector als volgt af: 

 Transport: 

 Spoorwegvervoer 

 Wegvervoer (ook verhuisdiensten) 

 Zee- en kustvaart 

 Binnenvaart 

 Luchtvaart 

 Pijpleidingen 

 Andere logistieke activiteiten: 

 Goederenbehandeling 

 Goederenopslag 

 Vervoersondersteunende activiteiten 

 Expediteurs en agenten 

 Postdiensten 

 

Op basis van de nationale rekeningen berekent de NBB het belang van de logistieke 

sector en zijn verschillende componenten in de economie en de welvaart. De rapporta-

ge van december 2012 bevestigt het aanzienlijk belang van de logistieke activiteiten in 

en voor Vlaanderen. 

De directe toegevoegde waarde van de gehele logistieke cluster in België (ca. 

9.600 ondernemingen waarvan 63,4% wegvervoerondernemingen) bedroeg in 2011 

10,66 miljard euro. Dit is ruim 3% van het BBP (Bruto Binnenlands Product in België). 

Naast de directe toegevoegde waarde creëert de logistieke sector ook aanzienlijke 

indirecte toegevoegde waarde. In totaal bedraagt de toegevoegde waarde van de lo-

gistieke sector (directe + indirecte toegevoegde waarde) met 17,04 miljard euro bijna 
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5% van het BBP in België. Bijna 80% van de toegevoegde waarde van de logistieke 

sector wordt in Vlaanderen gegenereerd (15,9% in Wallonië en 6,3% in Brussel). 

De logistieke sector creëert tevens een aanzienlijke tewerkstelling. In 2011 bedraagt 

het aantal VTE’s (Voltijds Equilvalent) in de totale logistieke cluster 138.324 werkne-

mers. Indien de indirecte tewerkstelling wordt meegerekend biedt de logistieke sector 

in België werk aan 207.255 VTE’s. Vlaanderen is verantwoordelijk voor 73,3% van de-

ze tewerkstelling (Wallonië 19,7% en Brussel 7%). 

Maar tegelijk zien we dat het met de tewerkstelling en met de toegevoegde waarde in 

de logistieke sector niet de goede richting uitgaat (zie 3.3 Bedreiging van tewerkstelling 

en toegevoegde waarde). 

2.1. Doelstellingen VIA en PACT 2020 

ViA (Vlaanderen in Actie) is het toekomstproject van 

Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als 

een economisch innovatieve, duurzame en sociaal 

warme samenleving. Die doelstellingen hebben de Vlaamse Regering en alle belangrij-

ke maatschappelijke partners vastgelegd in het Pact 2020. 

Ook voor mobiliteit en logistiek zijn doelstellingen vastgelegd5. 

2.1.1. Doelstellingen mobiliteit 

 In 2020 heeft Vlaanderen een verkeers- en vervoerssysteem dat tot de perfor-

mantste van Europa behoort. 

 Hiervoor wordt co-modaliteit ondersteund, door een gericht locatiebeleid en door 

het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer en Privé-Vervoer) als 

hoeksteen van het Vlaamse mobiliteitsbeleid toe te passen, zodanig dat vanuit 

economisch, sociaal, ecologisch en logistiek oogpunt de meest optimale modus 

wordt ingezet. 

 In 2020 voldoen we aan de milieudoelstellingen die andere Europese landen ook 

dienen te bereiken tegen 2020. 

 Investeringen in verkeers- en vervoerssystemen worden in 2020 beleidsmatig 

ondersteund door een sociaaleconomische evaluatie en een Vlaamse bereik-

baarheidsmonitor. 

 Tegen 2020 is Vlaanderen één van de beste Europese regio’s op het gebied van 

verkeersveiligheid, zowel uitgedrukt in functie van het aantal doden en zwaarge-

wonde verkeersslachtoffers per miljoen afgelegde kilometers als per miljoen in-

woners. Ten opzichte van de objectieven in het Vlaamse verkeersveiligheidsplan, 

te realiseren tegen 2015, wordt in 2020 een daling van 20% op de dodelijke 

slachtoffers en 25% op de zwaargewonde slachtoffers gerealiseerd. 

                                                

5  De Vlaamse Regering keurde in 2009 een set van indicatoren goed waarmee de realisatie van de 
doelstellingen van PACT 2020 wordt opgevolgd. De kernindicatoren worden jaarlijks gemeten, te be-
ginnen met een nulmeting in 2010. 
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 Het aantal afgelegde km per persoon in het woon-werkverkeer per auto wordt 

tegen 2020 drastisch verlaagd. Hiervoor wordt onder meer thuiswerk gestimu-

leerd. Tegen 2020 zullen bovendien 40% van de woon-werkverplaatsingen ener-

zijds door collectief vervoer gebeuren, waaronder het openbaar vervoer, ander-

zijds te voet of per fiets. 

2.1.2. Doelstellingen logistiek en ondernemerschap 

 In 2020 zijn de economische poorten vlot bereikbaar via de verschillende trans-

portmodi (weg, spoor, water of lucht) en via de verschillende transportdragers 

(zowel privaat als openbaar vervoer). Hiermee realiseren we in 2020 minder dan 

5% verliesuren (op het totaal aantal gereden voertuiguren) op de hoofdwegen en 

beperken we de milieu-impact van het goederen- en personenvervoer. 

 Om deze doelstelling te realiseren worden tegen 2020 missing links in het trans-

portnetwerk (op de weg, water en het spoor) van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen weggewerkt. 

 De vervoersstromen worden in 2020 dynamisch beheerd met als doel de be-

schikbare infrastructuur optimaal te gebruiken. 

 Om logistieke activiteiten in 2020 maximaal te valoriseren, trekken we logistieke 

spelers aan die ten volle toegevoegde waarde en werkgelegenheid creëren. 

2.1.3. Vaststellingen en conclusies ViA en PACT 2020 

Logistiek komt nauwelijks aan bod in de doelstellingen en in de 

indicatoren   

PACT 2020 bevat slechts één doelstelling die rechtstreeks verband houdt met logistiek: 

“Om logistieke activiteiten in 2020 maximaal te valoriseren, trekken we logistieke spe-

lers aan die ten volle toegevoegde waarde en werkgelegenheid creëren”. Hiervoor zijn 

vier kernindicatoren bepaald: evolutie aandeel logistieke sector in werkgelegenheid en 

bruto toegevoegde waarde, werkgelegenheid per tonkilometer en toegevoegde waarde 

per tonkilometer.  

Om evoluties op het vlak van logistiek goed te kunnen monitoren en doordachte, on-

derbouwde beleidskeuzes op het vlak van logistiek te kunnen maken, mist PACT 2020 

voldoende, zuivere logistieke doelstellingen en indicatoren. Het verduurzamen en effi-

ciënter maken van logistiek in Vlaanderen is een complex gegeven en vereist immers 

een doordachte visie, onderbouwde keuzes en maatregelen op diverse deeldomeinen 

(bv. Welke logistieke stromen trekken we aan?, Hoe trekken we logistieke spelers aan 

die toegevoegde waarde genereren?, Zetten we in op nichemarkten?, Welke focus en 

randvoorwaarden zijn aangewezen? …).  

Nog forse inspanningen nodig om doelstellingen logistiek te halen 

Het aandeel van de logistiek in Vlaanderen in de bruto toegevoegde waarde (van 

Vlaanderen) steeg in 2008 tot 6%, maar kent een neerwaartse knik in 2009. De logis-

tieke sector werd hard getroffen door de economische crisis, waardoor het aandeel in 
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de bruto toegevoegde waarde terugliep. Het aandeel van de logistieke sector in de 

werkgelegenheid bedraagt in 2010 6,4%. Sinds 2008 is hier sprake van een daling (zie 

ook 3.3 Bedreiging van toegevoegde waarde en tewerkstelling).  

Als de toegevoegde waarde en werkgelegenheid worden afgezet op het aantal tonki-

lometer door vrachtvervoer, zien we een meer wisselende evolutie over de jaren heen. 

De toegevoegde waarde per miljard tonkilometer veert de laatste jaren vrij sterk op. De 

werkgelegenheid per miljard tonkilometer daarentegen blijft gestaag achteruit gaan. In 

2008 en 2009 werd de continue groei van het aantal tonkilometer wegens de economi-

sche crisis doorbroken. Sinds 2009 loopt ook de werkgelegenheid terug.  

Vertaalslag van beleidsintenties naar het werkveld nodig 

Het thema logistiek lijkt te verdwijnen uit de dialoog rond Vlaanderen In Actie.  

Het ViA Toekomstforum van 30 april 2013 had tot doel om het middenveld, de acade-

mische wereld, de sociale partners en de ondernemers te informeren over de stand 

van zaken van Vlaanderen in Actie. Het thema logistiek was niet opgenomen als pro-

gramma- en debatpunt en kwam dus op geen enkele manier aan bod in de presenta-

ties en de discussies. 

Voor het thema mobiliteit werd nogmaals verwezen naar het in opmaak zijnde Mobili-

teitsplan Vlaanderen. Informatie over de visie, de inhoud en de timing van het Mobili-

teitsplan is nog niet beschikbaar. 

Maar een competitieve en duurzame economie, gekoppeld aan meer welvaart en wel-

zijn zoals vooropgesteld in het PACT 2020, zal naast doorbraken op het vlak van inno-

vatie, ondernemerschap, werkzaamheid, energie, enzovoort, ook een doordacht en 

daadkrachtig beleid vereisen op het vlak van logistiek en mobiliteit, en dit tegen mini-

male maatschappelijke kosten. 

2.2. Positie van Vlaanderen als logistieke 

draaischijf komt in het gedrang 

Diverse internationale benchmarkonderzoeken situeerden 

Vlaanderen tot voor kort nog bij de Europese koplopers op 

het vlak van logistiek. Maar uit al deze internationale rappor-

tages blijkt ook dat deze positie steeds meer in het gedrang 

komt. Vooral de achteruitgang tegenover de buurlanden en 

–regio’s is zorgwekkend. 

In de World Logistics Performance Index bekleedde België in 2012 (geen regionale 

gegevens) een zevende plaats. Maar België wordt hier voorafgegaan door vier EU-

lidstaten waarvan twee buurlanden (Finland, Duitsland, Nederland en Denemarken).  

Nadere analyse van de index leert ons dat België op het vlak van stiptheid van beleve-

ring van ladingen, alsook op het vlak van douane achterop hinkt, zeker ten aanzien van 

onze buurlanden.  

Indicatieve prognoses van Cushman & Wakefield voor het jaar 2020 geven aan dat 

Vlaanderen wordt voorafgegaan door Wallonië (tweede plaats in de ranking) en Nord-

Pas-De-Calais (eerste plaats). Op provinciaal niveau houdt alleen de Provincie Lim-
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burg stand in de top vijf van meest aantrekkelijke regio’s 2020. Antwerpen komt pas op 

de twaalfde plaats (zevende in 2009), Oost-Vlaanderen op de vijftiende plaats (achtste 

in 2009). 

Het Global Competitiveness Report van het World Economic Forum situeert België op 

een algemene zeventiende plaats, maar op vlak van infrastructuur, zoals wegen en 

spoorlijnen wordt een 21ste plaats gehaald.  

Volgens het INRIX Traffic Scorecard Annual Report (onder meer gebruikt door de 

OESO) behoren de Belgische steden, vooral Brussel en Antwerpen, tot de meest ge-

congesteerde van de OESO-landen. 

Uit al de vergelijkende indexen blijkt dat België (of Vlaanderen, afhankelijk van de ge-

bruikte index6) op het vlak van logistieke indicatoren de kloof met onze buurlanden of 

buurregio’s, en tevens directe concurrenten niet kan dichten.  

Dit geeft aan dat voor de realisatie van de doelstellingen om tegen 2020 van Vlaande-

ren een Europese topregio te maken, extra inspanningen nodig zijn. Permanente 

benchmarking met andere landen en meer in het bijzonder met onze buurlanden en –

regio’s blijft daarom noodzakelijk. 

3. Uitdagingen en bedreigingen voor 

Vlaanderen als logistieke regio 

Mede door zijn strategische ligging, zijn internationale economische poorten en zijn 

uitgebreid infrastructuurnetwerk evolueerde Vlaanderen tot een belangrijke logistieke 

regio die verkeers- en vervoersstromen zal blijven aantrekken. Hierdoor wordt Vlaan-

deren ook meer en meer geconfronteerd met een aantal uitdagingen en bedreigingen: 

 toenemende druk op de infrastructuur (zowel wegen als andere infrastruc-

turen zoals spoorwegen), 

 toenemende schaarste aan ruimte; 

 toenemende druk op het milieu en klimaatdoelstellingen (CO2 beperkin-

gen,..), 

 druk op de verkeersveiligheid en leefbaarheid, 

 druk op de concurrentiepositie van de logistieke sector en de maatschap-

pelijke implicaties als gevolg daarvan. 

  

                                                

6  De meeste van de beschikbare internationale indexen vergelijken uitsluitend landen en geen regio’s.  
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3.1. Toenemende belasting van de 

infrastructuur 

Het wegennet in Vlaanderen kampt met een toenemend con-

gestieprobleem. De filezwaarte is doorheen de jaren fors ge-

stegen en gegeven de prognoses van de evolutie van het weg-

verkeer, zal deze evolutie zich bij ongewijzigd beleid ongetwij-

feld blijven doorzetten.  

 

3.1.1. Toenemende congestie 

Met 445 kilometeruren per dag ligt de filezwaarte op jaarbasis in Vlaanderen eind 2012 

24 à 43% hoger dan in 2007 (een kleine 30% hoger in regio Antwerpen en 10 à 30% 

hoger in regio Brussel). 

Tabel 9: Filezwaarte Vlaams hoofdwegennet (in kilometeruren per 24u) 

 2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Vlaanderen (hoofdwegennet)  336  331  335  386  424  445 

Bron: Verkeerscentrum Vlaanderen 

Het Federaal Planbureau berekende dat bij ongewijzigd beleid zowel het vrachtvervoer 

als het personenvervoer nog fors zullen groeien tegen 2030. 

De prognoses geven voor het vrachtvervoer over de weg een stijging van +44% aan 

tussen 2008 en 2030 (cijfers voor België). Het personenvervoer zou stijgen met 30%; 

het verkeer met bestelwagens zou zelfs een stijging van 71% noteren. 

Deze vooruitzichten zullen ongetwijfeld voor een extra belasting van de capaciteit van 

onze weginfrastructuur zorgen en daardoor ook de bereikbaarheid van zowel economi-

sche als stedelijke poorten en kernen meer onder druk zetten. 

3.1.2. Sterke concentratie van het verkeer in de tijd 

In 1999 maakte de Sectoriële Commissie Goederenvervoer op basis van gegevens uit 

1997 een ruwe indicatieve oefening van de verdeling van het verkeer tijdens een ge-

middelde dag op de autosnelwegen in België (zie figuur 9).  

Hieruit bleek duidelijk dat het verkeer zeer ongelijk verdeeld is over de uren van de 

dag. Ongeveer 70% van het goederenverkeer vindt plaats tussen 7u ’s ochtends en 

19u ’s avonds. Bijna 8% van het goederenverkeer vindt plaats tussen 5u en 7u ‘s och-

tends, 11% tussen 19u en 22u. Ongeveer 12% van het goederenverkeer vindt   

‘s nachts plaats. Hoewel het goederenverkeer gedurende de dag duidelijk gelijkmatiger 

is verdeeld – de spitsuren zijn minder expliciet -  dan het overige verkeer, en het ’s och-

tends ook vroeger op gang komt is er nog heel wat theoretisch potentieel voor betere 

spreiding. 
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Figuur 9: Uurverdeling van het verkeer op autosnelwegen in België in 1997 

 

Bron: FOD Mobiliteit  

Recente, meer accurate gegevens van het Vlaams Verkeerscentrum over de verdeling 

van het verkeer gedurende een gemiddelde werkdag op het hoofdwegennet in Vlaan-

deren, tonen aan dat het verplaatsingspatroon voor het vrachtverkeer ten aanzien van 

1997 enigszins is gewijzigd, maar dat nog steeds een groot deel van de wegcapaciteit 

niet of onvoldoende benut wordt voor de ochtendspits en na de avondspits (zie figuur 

10). 
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Figuur 10: Verdeling verkeer gemiddelde werkdag (hoofdwegennet Vlaanderen, 

2012) 

       

       Bron: Verkeerscentrum Vlaanderen 

Een opvallende vaststelling is evenwel dat het goederenvervoer blijkt te anticiperen op 

de drukke ochtend- en avondspits. De grafiek geeft aan dat reeds vanaf 3u het goede-

renvervoer op gang komt met een piek rond 6 uur om daarna, tussen 6u en 8u wan-

neer de piek voor het niet-vrachtverkeer het grootst is, af te nemen. Na de ochtendspits 

komt het vrachtverkeer weer op gang en houdt het aan tot ongeveer 15u. 12,5% van 

het vrachtverkeer vindt plaats tussen 22u en 5u ’s ochtends. 12% vindt plaats tussen 

5u en 7u (tegenover 8% in 1997). Hoewel dit een lichte verbetering is ten aanzien van 

1997, illustreren deze cijfers ook dat het grootste deel van het vrachtvervoer nog 

steeds plaatsvindt op de drukkere momenten van de dag en er nog een theoretische 

capaciteit beschikbaar is gedurende meerdere uren van de dag. 

3.1.3. Afname van de snelheid in de spits 

Het Federaal Planbureau berekende op basis van een prognosemodel dat tussen 2008 

en 2030 de snelheid met 29% vermindert tijdens de spitsperiode en met 16% tijdens de 

dalperiode. Zo was in 2008 tijdens de spitsperiode gemiddeld 1u19 nodig om 50 km af 

te leggen op het Belgisch wegennet. In 2030 zou dat 1u51 zijn, of 32 minuten extra. 

Tijdens de dalperiode bedroeg de tijdsduur voor dezelfde afstand in 2008 41 minuten, 

tegenover 49 minuten (of 8 minuten extra) in 2030. Los van de prognoses is het duide-

lijk dat de tendens bij ongewijzigd beleid leidt naar nog meer wegcongestie. 
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3.2. Impact op milieu en leefbaarheid 

De stijging van het personen- en goederenvervoer over de weg leidt niet alleen tot een 

grotere druk op de bereikbaarheid, maar ook op het milieu, de leefbaarheid en de ver-

keersveiligheid. 

Hoewel de vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor 

het wegverkeer een aanzienlijke daling van de directe emis-

sies van de traditionele polluenten (CO; NOx; PM2,5; SO2 en 

NMVOS) aangeven ondanks de groei van het verkeer (vooral 

de toepassing van de nieuwe Euronormen en energie-

efficiëntienormen voor voertuigen, een toenemend gebruik 

van biobrandstoffen en een gematigde maar gestage ontwik-

keling van hybride en elektrische motoraandrijvingen liggen hieraan ten grondslag), 

stijgen de broeikasgasemissies met 12% tussen 2008 en 2030. Die evolutie wordt 

voornamelijk verklaard door de groei van het goederenvervoer over de weg die niet 

gecompenseerd wordt door belangrijke technologische verbeteringen.  

Meer dan de helft van de broeikasgasemissies (CO2) van de transportsector (alle modi) 

wordt veroorzaakt door personenverkeer over de weg. Het vrachtvervoer over de weg 

heeft een aandeel van zo’n 34%. Op autosnelwegen wordt driekwart van de gereden 

kilometers afgelegd door personenwagens. Vrachtwagens vertegenwoordigen slechts 

14% van het aantal gereden kilometer maar veroorzaken wel 39% van de emissies op 

autosnelwegen. 

3.2.1. Slechts relatieve ontkoppeling tussen 

broeikasgasemissies en goederenvervoer 

De laatste tien jaar steeg het aantal tonkilometers van het goederenvervoer (wegver-

keer, spoor en binnenvaart) sneller dan het BBP. De financieel-economische crisis 

zorgde voor een daling van de transportactiviteit en ook van het globale BBP. De crisis 

had een groter effect op het goederenvervoer dan op het personenvervoer. In 2010 

herstelde de markt zich, maar slechts gedeeltelijk. 

Hoewel ook vrachtwagens energiezuiniger worden, steeg de emissie van broeikasgas-

sen door het goederenvervoer door de toegenomen activiteit. De emissie steeg echter 

minder snel dan de tonkilometers. Er was een relatieve ontkoppeling. In 2009 was er 

een emissiedaling als gevolg van de crisis. In 2010 lagen de broeikasgasemissies van 

het goederenvervoer hoger dan in 2009. Er was een heropleving na de crisis, maar ook 

aanpassingen aan de methode zorgden voor hogere emissies dan voorheen. De Euro-

pese Commissie legde in 2011 voor het eerst ook normen op voor de CO2-emissie van 

lichte vrachtwagens, die gemiddeld 175 g/km mag bedragen tegen 2017. De Europese 

Raad en het Europees Parlement moeten de voorgestelde norm van 147 g/km tegen 

2020 nog goedkeuren. 

Ook bij het goederenvervoer daalden de emissies van ozonprecursoren, verzurende 

componenten en PM2,5 (uitlaat) door strengere Europese emissienormen. Er was een 

absolute ontkoppeling met de tonkilometers. De sterke daling van de verzurende emis-

sies en de emissies van ozonprecursoren in 2009 kwam niet enkel door de crisis, maar 

ook door de introductie van Euro V-motoren bij vrachtwagens. Die stoten minder stik-
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stofoxides uit dan hun voorgangers. In 2010 lagen de emissies hoger dan in 2009 door 

een hogere inschatting van het aantal kilometers. Dit kwam door een heroplevende 

activiteit maar ook door wijzigingen aan de methode. In 2010 was het aandeel van het 

goederenvervoer (luchtvaart en binnenlandse zeescheepvaart niet meegerekend) in de 

totale uitstoot door transport 44% voor broeikasgassen, 59% voor verzurende stoffen, 

57% voor ozonprecursoren en 48% voor fijn stof uitgestoten via de uitlaat7. 

3.2.2. Maatschappelijk draagvlak 

Uitbreiding van infrastructuur botst steeds meer op maatschappelijke weerstand. Onder 

meer het Not In My Backyard-fenomeen (NIMBY) bemoeilijkt het maatschappelijk 

draagvlak voor infrastructuurinvesteringen. Voor de groei van sectoren zoals logistiek, 

die onder meer een impact hebben op de ruimte, is de realisatie van maatschappelijk 

draagvlak cruciaal. In het Mobiliteitsverslag 2012 wees de MORA er op, dat onder 

meer het hanteren van duidelijke criteria die een maatschappelijke afweging voor infra-

structuurprojecten vroeg in het beleidsproces mogelijk maken, kan bijdragen tot het 

maatschappelijk draagvlak en de impact van het NIMBY-fenomeen kan verkleinen.   

3.3. Bedreiging van tewerkstelling en 

toegevoegde waarde  

De meting 2012 van de kernindicatoren van PACT 2020 geeft voor de logistieke sector 

de evolutie van de toegevoegde waarde en de tewerkstelling weer. 

Tabel 10: Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de sector logis-

tiek/vrachtvervoer in het Vlaams Gewest 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Bruto toegevoegde 

Waarde (mio Euro) 

9.655,9 10.157 10.986,4 10.257,4  

Werkgelegenheid (in 

personen) 

120.723 120.839 123.811 121.255 119.054 

Bron: Meting 2012 kernindicatoren PACT 2020 

De bruto toegevoegde waarde van de totale logistieke sector neemt in 2009 fors af ten 

aanzien van het jaar daarvoor. Tegelijk daalt ook de tewerkstelling in de logistieke sec-

tor sinds 2008 (-4% tussen 2008 en 2010). Hieruit blijkt dat de sector zwaar werd ge-

troffen door de economische crisis en dat de tewerkstelling zich nog niet hersteld heeft 

in 2010. 

 

De NBB publiceerde gegevens van toegevoegde waarde en tewerkstelling (op Bel-

gisch niveau) tot 2011 (zie tabel 11).   

                                                

7  Bron: MIRA 
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Tabel 11: Evolutie toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de logistieke 

sector in België 

  2009 2010 2011* 

Bruto toegevoegde waarde 

(mio Euro) 

10.439,8 10.748,7 10.665,3 

Werkgelegenheid (in FTE) 140.384 138.673 138.324 

Bron: NBB 

*= raming 

 

Na het crisisjaar van 2009 steeg de totale toegevoegde waarde in 2010 met bijna 3%, 

maar in 2011 werd opnieuw een terugval genoteerd.  

De daling van de tewerkstelling zet zich door sinds 2009. Tus-

sen 2009 en 2011 daalde deze met 1,5 %. De daling manifes-

teert zich voornamelijk in de luchtvracht en de zee- en kust-

vaart, maar ook het wegvervoer en de binnenvaart delen in de 

klappen. 

Uitzondering op deze dalende trends zijn de vervoersondersteunende activiteiten, waar 

zowel qua toegevoegde waarde als voor de tewerkstelling sprake is van een stijging in 

de afgelopen jaren. 

3.4. Impact van verminderde bereikbaarheid  

Een verminderde bereikbaarheid leidt tot stijgende kosten in de logistieke keten. 

Op basis van de gegevens van het ITLB kon een raming worden gemaakt van de evo-

lutie van de kostprijs van één uur tijdverlies (waaronder file) voor het vrachtvervoer 

tussen 2005 en 2013.  

De kost van één uur tijdverlies (onder meer door files) van een vrachtvoertuig verschilt 

volgens de aard van het voertuig (huif, tank, ...), de capaciteit van het voertuig en de 

exploitatiegegevens (omvang van het bedrijf, vervoersrelatie, gemiddelde ritafstand, 

enzovoort). Dit is een raming gebaseerd op een aantal typeparameters. Onderstaande 

tabel geeft de kostprijs weer van één uur stilstand voor een trekker+oplegger in 20138.  

 

 

  

                                                

8  Hiervoor werden de cijfergegevens gehanteerd die aan de basis liggen van het rekenschema voor de 
berekening van de maandelijkse kosten- en kostprijsindices : - typevoertuig : trekker + huifoplegger ; - 
vaste standaardritten vanuit Brussel ; - officiële of catalogusprijzen, exclusief kortingen. Op basis van 
deze gegevens werden de uurkosten berekend voor het voertuig, voor de chauffeur en voor het brand-
stofverbruik (draaiende motor bij stilstand in file). De berekende kosten gelden voor het algemeen ver-
voer (volle wagenladingen), geladen op een huifwagen. 
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Tabel 12: Kostprijs 1 uur stilstand trekker + oplegger (mei 2013) 

Algemeen vervoer Totale kosten/uur (euro) 

Nationaal 71,21 

Internationaal 81,86 

Gemiddeld 76,53 

Bron: ITLB 

De gemiddelde kost per uur stilstand voor een vrachtwagen bedraagt in 2013 ca. 

76,5 euro. In 2009 bedroeg deze kost 53 euro, in 2005 48 euro. 

De filekosten hebben een invloed op de hele logistieke ke-

ten. Het kunnen vermijden van files (die zich structureel 

voordoen tijdens de spitsuren) is een economische en maat-

schappelijke noodzaak, zeker ook binnen een klimaat van de 

toenemende concurrentie in de logistieke sector, het in de 

praktijk uitblijven van de Europese fiscale en sociale harmo-

nisering en de toenemende druk op het milieu.  

De kostprijs van het wegvervoer bestaat uit verschillende componenten: brandstofkost, 

rijdend personeel, afschrijving, herstelling en onderhoud, verzekeringen, banden, fi-

nanciering enzovoort. 

Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de verschillende onderdelen van de 

kostprijs van vervoer. 

Tabel 13: Evolutie van de rubrieken in de kostprijs van het wegvervoer 

(2003=100) 

Nationaal 
vervoer - 
algemeen 

2003 2008 2009 2010 2011 2012 

Brandstof 100 122,14 136,73 172,40 193,49 200,05 

Rijdend perso-

neel 

100 116,76 116,83 119,44 122,32 127,28 

Andere 100 112,49 115,29 116,15 118,51 122,88 

Internationaal 
vervoer - 
standaard 

2003 2008 2009 2010 2011 2012 

Brandstof 100 122,65 137,61 167,41 183,18 187,93 

Rijdend perso-

neel 

100 116,99 117,23 119,59 122,47 127,33 

Andere 100 113,32 117,02 118,07 120,68 125,02 

Bron: ITLB 
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Dat de concurrentie in het vrachtvervoer, en niet in het minst in het wegvervoer, als-

maar groter wordt is ondertussen genoegzaam bekend. Op Europees niveau is onder-

tussen heel wat regelgeving beschikbaar9 om mogelijke concurrentieverstoringen aan 

te pakken. Dit gebeurt momenteel nog onvoldoende, onder meer door een gebrek aan 

afdoende controles op deze regelgeving. Dat ook de sociale harmonisering in de EU 

nog een lange weg heeft af te leggen doet de concurrentiedruk vanuit EU-lidstaten met 

lagere loonkosten en minder sociale verworvenheden eveneens toenemen. Daarenbo-

ven is er ook de toenemende concurrentie van logistieke spelers uit niet EU-lidstaten 

(bijvoorbeeld de landen aan de Oostgrens van Europa). 

Uiteraard zijn er naast de economische kosten ook de negatieve effecten van conges-

tie, vanwege de extra uitstoot van schadelijke stoffen, op het milieu. Het is dus ook 

vanuit maatschappelijk-ecologisch oogpunt een betere zaak om de filegevoelige perio-

des te vermijden. 

4. Conclusies 

Vlaanderen zal gezien zijn ligging, zijn infrastructuurnetwerken en zijn belangrijke in-

ternationale poorten, logistieke- en andere vervoersactiviteiten blijven genereren. 

Daarvoor wordt een prijs betaald onder de vorm van impact op het milieu, een groeiend 

mobiliteitsprobleem, de verkeersveiligheidsproblematiek, druk op de leefbaarheid, en-

zovoort. Een arsenaal aan instrumenten is nodig om deze effecten op te vangen.  

Gegeven de sociaal-economische alsook de ecologische uitdagingen en bedreigingen 

is een toppositie van Vlaanderen als duurzame logistieke regio en een verankering van 

de tewerkstelling in deze sector niet gegarandeerd.   

Het zal er dus op aankomen om niet alleen geconfronteerd te worden met de lasten 

van deze logistieke positie (milieu-impact, impact op bereikbaarheid,…), maar ook zo-

veel mogelijk lusten (onder meer onder de vorm van tewerkstelling, toegevoegde 

waarde, bereikbaarheid, enzovoort) te kunnen genereren tegen minimale maatschap-

pelijke kosten en deze zoveel mogelijk te verankeren.  

In Vlaanderen In Actie en PACT 2020 blijkt logistiek vooral benaderd te worden vanuit 

mobiliteitsoogpunt. Mobiliteit en infrastructuur zijn evenwel slechts randvoorwaarden en 

afgeleiden van logistiek. Het ontbreken van zuivere logistieke doelstellingen en indica-

toren bemoeilijkt de onderbouwing van een visie en een doelgericht beleid ten aanzien 

van logistiek. 

                                                

9  Onder meer de detacheringsrichtlijn, de cabotagewetgeving, de Lissabon-regelgeving. 
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5. Aanbevelingen 

5.1. Algemeen 

5.1.1. Focus op vier actiepistes 

De realisatie van PACT 2020 blijft voor de Mobiliteitsraad het kader en de leidraad om 

te komen tot het handhaven of versterken van Vlaanderen als logistieke topregio.   

Het bestendigen en/of versterken van de positie van Vlaanderen als duurzame logistie-

ke regio, vergt een gans pallet van uiteenlopende maatregelen dat zich uitstrekt over 

verschillende domeinen en beleidsniveaus (mobiliteit, infrastructuur, verkeersveiligheid, 

ruimtelijke ordening, leefmilieu, prijsbeleid, arbeidsorganisatie, enzovoort). 

De MORA heeft in het verleden over diverse pistes al uitspraken gedaan of het maat-

schappelijk debat geïnitieerd. Deze vonden hun weerslag in verschillende adviezen, 

aanbevelingen, het Mobiliteitsrapport en de jaarlijkse mobiliteitsverslagen. Onder meer 

de bereikbaarheid van economische poorten, de missing links, het aangekondigde 

proefproject LZV’s (Langere en Zwaardere Vrachtwagens), de kilometerheffing voor 

vrachtwagens, de Vlaamse spoorstrategie, het versnellen van de beleidsprocessen, 

enzovoort zijn hierbij aan bod gekomen.  

In dit Mobiliteitsverslag focust de MORA op het thema ‘Optimaliseren en verduurzamen 

van logistiek in Vlaanderen door in te spelen op het tijdsgebruik’. Onder de noemer 

‘beter tijdsgebruik’ situeren zich tal van deelthema’s. De raad opteerde voor een be-

perkte selectie van vier pistes en meent dat deze pistes een meerwaarde kunnen bie-

den in het versterken van Vlaanderen als logistieke regio, waarbij economische groei 

kan samengaan met tewerkstelling en een verbetering van de ecologische en sociale 

kwaliteit van de leefomgeving.  

De Mobiliteitsraad geeft in dit verslag een aanzet op basis van vier invalshoeken uit 

verschillende logistieke deeldomeinen waar een optimaler tijdsgebruik een meerwaar-

de kan opleveren voor een efficiëntere en meer duurzame logistiek. 

 De economische poorten (havens) 

 Magazijnen buiten de havengebieden 

 Distributie naar de detailhandel 

 Duidelijke visie op logistiek en vertaling ervan op het terrein 

 

De focus in dit verslag ligt hoofdzakelijk op het wegvervoer. 

In de eerste plaats omdat de congestieproblematiek, de 

impact op het milieu, de verkeersveiligheidsproblematiek en 

de economische druk voor het wegverkeer acuut is, en om-

dat het wegvervoer nog veruit het grootste aandeel heeft in 

de modal split van het goederenvervoer.  

Dit sluit echter geenszins uit dat ook binnen de andere modi spoor en binnenvaart po-

tentieel aanwezig is om via een efficiënter tijdsgebruik te komen tot een betere mobili-
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teit en een duurzamere logistiek, en dat ook voor die modi naar concepten en oplos-

singen moet worden gezocht of initiatieven moeten worden gestimuleerd.   

Nadenken over en uitwerken van concepten van beter tijdsgebruik via een grotere 

flexibilisering heeft ook implicaties op de werkomstandigheden en verloning van de 

werknemers (chauffeurs, magazijniers, en andere). De MORA doet geen uitspraken 

over arbeidsorganisatie, arbeidsstatuten en verloning en is van oordeel dat deze as-

pecten moeten overlegd worden binnen de daartoe geëigende fora (paritaire comité’s, 

en andere). 

5.1.2. Overheid anticipeert, maar verdere stappen 

nodig 

In 1999 publiceerde de Sectoriële Commissie Goederenvervoer van de SERV een 

aanbeveling over flexibilisering van werk- en levertijden in het goederenvervoer10. 

Hiermee werd de aanzet gegeven om het debat te voeren over een efficiënter tijdsge-

bruik in de logistieke ketting, knelpunten te detecteren en enkele oplossingsrichtingen 

aan te geven. De commissie suggereerde onder meer het opzetten van enkele piloot-

projecten, verruiming van openingstijden van overslagterminals, bundeling van 

transporten en betere communicatie tussen transportsector en overslag in de havens 

als mogelijke pistes. 

Bijna vijftien jaar later blijven veel van de toen vastgestelde knelpunten overeind. Zo 

blijft de spreiding van het verkeer in de tijd erg geconcentreerd, is de informatie-

uitwisseling en afstemming nog onvoldoende (bijvoorbeeld op het vlak van douane) 

terwijl de mobiliteit en de congestieproblematiek toeneemt, is er geen algemeen kader 

m.b.t. venstertijden voor belevering in de steden, is er nog onvoldoende sprake van 

een verruiming van openingstijden van magazijnen (buiten de havengebieden), enzo-

voort.   

Onder druk van de mondialisering van de economie en de daarmee gepaard gaande 

vereisten om hierop flexibel te kunnen inspelen, de toenemende buitenlandse concur-

rentie (onder meer door de uitbreiding van de EU) en de negatieve maatschappelijke 

en economische impact van de mobiliteitsgroei, is de sense of urgency gegroeid om na 

te denken over en maatregelen uit te werken voor een efficiëntere en meer duurzame 

organisatie van de logistiek. Maatregelen voor een efficiënter tijdsgebruik kunnen hier-

toe een bijdrage leveren.  

Zowel de overheid als de private sector zelf hebben de afgelopen jaren initiatieven ge-

nomen om te antiperen op deze uitdagingen en knelpunten: 

 De Vlaamse overheid initieerde eind 2007 op basis van een studie over de opti-

malisering van laad- en lostijden twee proefprojecten met het oog op een betere 

spreiding van het vrachtvervoer.  

 Het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) startte in 2010 een collectief onder-

zoeksproject ‘Dal- en Nachtdistributie’ in samenwerking met veertien bedrijven. 

Voor de retailsector werden pilootprojecten uitgevoerd om de effecten van leve-

                                                

10  Sectoriële Commissie Goederenvervoer. Aanbeveling over flexibilisering van werk- en levertijden in het 
goederenvervoer,15 september 1999. 
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ringen tijdens dal- en/of nachturen na te gaan. Uit de proefprojecten blijkt dat een 

dergelijke verschuiving maatschappelijke en bedrijfseconomische baten oplevert. 

 In 2010 lanceerde de Vlaamse Regering, samen met VVSG (Vlaamse Vereniging 

voor Steden en Gemeenten), de federatie voor de handel en diensten en twee 

warenhuisketens, het PIEK- proefproject om de belevering van winkels in stede-

lijke centra duurzamer te maken: stil en duurzaam laden en lossen van goederen 

in steden en gemeenten tijdens de vroege ochtend en de late. 

 De Vlaamse overheid ontwikkelde ten behoeve van de logistieke consulenten 

een aantal instrumenten om bedrijven te benaderen en te overtuigen van de mo-

gelijkheden tot verduurzaming van de goederenstromen, verhoging van de bela-

dingsgraad, enzovoort. Een simulatiemodel goederenstromen moet de voordelen 

aantonen van verschuivingen in de tijd van transportbewegingen. Met dat model 

kunnen bedrijven voor hun eigen specifieke situatie berekenen hoe ze hun goe-

derenstromen kunnen verbeteren. Het model is momenteel nog niet beschikbaar 

en operationeel. 

 In het kader van Flanders Logistics wordt onderzoek uitgevoerd naar nieuwe, 

groenere logistieke concepten. Er is een Roadmap Groene Logistiek opgemaakt 

alsook een brochure met vijftien concrete maatregelen voor een efficiënte en 

duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen.  

Naast de projecten en initiatieven die vanuit de overheid worden geïnitieerd, spelen 

ook de ondernemingen zélf in op de toenemende noodzaak van meer flexibele concep-

ten zoals onbemande laad- en lossystemen (nachtkluis, sas). 

De raad apprecieert de inspanningen die vanuit de Vlaamse overheid zijn geïnitieerd 

op het vlak van logistiek en flexibilisering, maar stelt tegelijk vast dat het hier om eerste 

stappen gaat. Verdere inspanningen met betrokkenheid van alle stakeholders zijn no-

dig. 

Proefprojecten in het buitenland11 konden al aantonen dat ook een betere spreiding van 

het verkeer en de logistieke processen in de tijd, kan leiden tot een afname van het 

verkeer, minder brandstofverbruik, minder ongevallen en minder uitstoot van schadelij-

ke stoffen. 

Ook uit de evaluatie van het PIEK-project in Vlaanderen blijken de positieve effecten 

van een efficiënter tijdsgebruik voor logistiek: brandstofwinst van 15%, tijdswinst tot 

35%, potentieel 40% minder verkeersongevallen (dodehoekongevallen), tot 60% CO2 

besparingspotentieel, 40% stikstof- en fijnstofbesparingspotentieel. 

 

 

                                                

11  Bijvoorbeeld het Quiet Deliveries Demonstration Scheme (QDDS) in het Verenigd Koninkrijk, het PIEK-
project Nederland, Project Dagranddistributie Amsterdam, en andere. 
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5.2. Aandachtspunten in de economische 

poorten 

De aanbeveling van de Sectoriële Commissie Goederenvervoer uit 1999 gaf een aan-

tal knelpunten in de havens aan, onder meer op het vlak van de openingstijden van de 

overslagterminals en de afstemming van de douane op de logistieke processen kon 

volgens de commissie nog vooruitgang worden geboekt. 

Een studie van het departement Transport en Ruimtelijke 

Economie van de Universiteit Antwerpen, uitgevoerd in op-

dracht van de Vlaamse Regering (2008)12 bevestigde deze 

vaststellingen. Volgens de studie staan voor de zeehaven-

terminals onder meer de te beperkte openingstijden van de 

lege depots het optimaal functioneren van de logistieke keten 

in de weg. Ondertussen is gebleken dat de openingstijden van overslagterminals en 

magazijnen in de havens (alsook de introductie van efficiëntere ICT- toepassingen om 

het laden en lossen te vergemakkelijken en het tijdsverlies te minimaliseren) alsmaar 

minder een knelpunt zijn. 

De vlotte en snelle doorstroming binnen de logistieke ketting en een beter gebruik van 

de beschikbare capaciteit  blijven evenwel prominente aandachtspunten. Douane, 

meer bepaald een betere afstemming van controles en integratie zijn in deze context 

doorslaggevende succesfactoren. 

Een vergelijking met Nederland leert dat op het vlak van douane (onder meer informa-

tisering, ICT, transparantie, integratie van diensten, communicatie en samenwerking) 

een inhaalbeweging nodig is. 

Recent zijn een aantal federale beleidsinitiatieven genomen om de douane te moderni-

seren en efficiënter af te stemmen op de noden van de logistieke processen13. Daar-

naast initieerde ook Europa initiatieven die douane- en administratieve processen kun-

nen vereenvoudigen. Zo wil het in 2010 opgestarte en sinds midden 2012 verlengde 

Blue Belt-proefproject een ‘Europese Maritieme Ruimte zonder Grenzen’ realiseren, 

waardoor ook douane efficiënter kan worden ingezet onder meer via accurate en tijdige 

aanlevering van informatie aan de douaneautoriteiten over vaarbewegingen14.  

 

 

                                                

12  Optimalisering openingstijden zeehaventerminals. Marjan Beelen, Hilde Meersman, Evy Onghena, 
Eddy Van de Voorde en Thierry Vanelslander. Antwerpen 2008. 

13  In 2012 besliste de Federale Regering om bijkomend douanepersoneel aan te werven in zee- en lucht-
havens en om 24/7 toezicht en controle door de douanediensten te garanderen.  

14  De resultaten van het proefproject laten vooralsnog een gemengd beeld zien. Verlaging van admini-
stratieve lasten (douaneprocedures) werd feitelijk nog niet bereikt. 
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Voor een definitieve evaluatie van hoger genoemde inspanningen is het nog te vroeg. 

Los daarvan dringt de MORA erop aan dat effectief werk wordt gemaakt van de aan-

gekondigde en/of reeds opgestarte beleidsacties: 

 De openingstijden van de douanediensten beter afstemmen op de logistieke ke-

ten. Hoewel recent beleidsinitiatieven zijn genomen voor meer flexibele ope-

ningstijden van de douanekantoren, blijkt dit nog niet zijn vertaling te hebben ge-

vonden op het terrein. Dit geldt niet alleen in de zeehavens maar ook in de 

andere economische poort, de luchthaven van Zaventem15.  

 Verhogen van de stabiliteit en de beschikbaarheid van het informaticasysteem.  

Onbeschikbaarheid van de elektronische douaneafhandeling omwille van overbe-

lasting, onvoldoende elektronische noodprocedures, en dergelijke meer noopt tot 

het terugvallen op manuele procedures. Dit belemmert een vlotte en snelle door-

stroming van informatie en van het logistieke proces.  

 Optimalisering van de controles door het opzetten van ‘een national single win-

dow’. Momenteel verlopen de diverse controles op de goederen (politie, douane, 

en andere) los van elkaar. Veel tijdswinst kan geboekt worden indien de afzon-

derlijke controles via een portal op elkaar kunnen worden afgestemd en geïnte-

greerd. Specifieke en gerichte controles moeten uiteraard mogelijk blijven. 

 Samenwerkingsinitiatieven tussen douane en bedrijfsleven die momenteel vorm 

krijgen (bijvoorbeeld in het kader van het nationaal forum) versterken en komen 

tot duidelijke afsprakenkaders en efficiënte en snelle informatiedoorstroming. 

Naast de problematiek van de capaciteit bij de douane wijst de MORA ook op een ca-

paciteitsknelpunt in de overslagterminals (havengebonden terminals, spoorwegtermi-

nals, en andere).  

Onder meer de organisatie van de shiftwissels kan aanleiding geven tot bottlenecks en 

ongelijke capaciteitsverdeling. Hoewel er in principe afwijkende procedures beschik-

baar zijn die een vlottere overgang van de ene shift naar de andere shift mogelijk ma-

ken zodat er volcontinu aan de overslag van goederen kan gewerkt worden (de zoge-

naamde hot seat change), worden door de gebruikers nog aanzienlijke 

capaciteitsknelpunten vastgesteld in de periodes van de shiftwissels.   

 

 

 

 

                                                

15  De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is daar in principe 24/7 actief in de cargo, 
maar firma's hebben een voorafgaande toelating nodig voor douanetussenkomsten buiten de kantoor-
uren en er dient een retributie betaald te worden, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland. 
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5.3. Distributie naar detailhandel 

5.3.1. PIEK-project als opstap naar een ruimere 

toepassing van efficiëntere belevering 

De Vlaamse Regering lanceerde in 2010, samen met VVSG, 

het Steunpunt Goederenstromen, de federatie voor de handel 

en diensten en twee warenhuisketens het PIEK- proefproject 

om de belevering van winkels in stedelijke centra duurzamer te 

maken. De vermindering van geluid, uitstoot van schadelijke 

stoffen, files en (dodehoek-) ongevallen vormden de centrale 

doelstelling. Aan het PIEK-pilootproject werkten negen steden en gemeenten en zes-

tien winkels van de twee distributeurs mee. 

De resultaten van het project zijn grotendeels positief. Het PIEK-pilootproject leverde 

duidelijke voordelen op voor alle betrokken partijen: de verkeersveiligheid nam toe, er 

is winst op milieuvlak (daling CO2-uitstoot van 12,6 kg per 100 km, uitstoot stikstof-

oxiden daalde met 30 %, uitstoot fijn stof daalde met 38%), het brandstofverbruik daal-

de (besparing tot 13% met dieseltrucks door te rijden buiten de spits), er werden aan-

zienlijke tijdswinsten geboekt door een stijging van de snelheid (levering in de dag: 

50,1 km/u, levering in de ochtendrand: 61,0 km/u, levering in de avondrand: 

67,6 km/u).  

Op basis van een interview met een zeer beperkt staal van drie chauffeurs die betrok-

ken waren bij het project16, werden conclusies over de impact van het project op de 

chauffeurs (op het vlak van stress, vermoeidheid, verkeersveiligheid, en andere) ge-

formuleerd. Uit die interviews blijkt onder meer een positieve impact op stress. Gelet op 

de geringe betrokkenheid van de chauffeurs en ook van de werknemersvertegenwoor-

digers, zijn deze conclusies louter als indicatief te beschouwen.  

Na de positieve evaluatie op het vlak van mobiliteit, milieu en leefbaarheid start de 

Vlaamse overheid in 2013 een vervolgtraject op: PIEK 2. Het project is grootschaliger 

en zet in op meer stille leveringen, communicatie naar de buurt, aandacht voor veilig-

heids- en milieuaspecten en voor verkeersveiligheid.  

De uitbreiding van het PIEK-project is een goede stap. De raad merkt tegelijk op dat 

beide proefprojecten uitgaan van distributielogistiek binnen de gesloten ketens van de 

grote distributeurs (Colruyt, Delhaize, Lidl, Carrefour en Albert Heijn). Deze spelers 

hebben een eigen bevoorradings- en distributieproces binnen de eigen groep. De logis-

tiek blijft dus volledig binnen de eigen keten. Deze distributeurs besteden ook al extra 

aandacht aan duurzaamheid met onder meer aangepaste laad- en losruimtes en aan-

gepast laad- en losmateriaal. 

 

 

                                                

16  Hoofdrapport Pilootproject belevering tijdens de dagrand. December 2011. 
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De grootste bottlenecks op het vlak van distributie situeren zich momenteel echter 

vooral bij de detailhandel, in stedelijke kernen. Daarom is de raad vragende partij om 

de focus van dergelijk proefproject ook te leggen op de meer open logistieke ketens, 

zoals de bevoorrading van de detailhandel vanuit distributiecentra. 

Daarnaast vindt de MORA het belangrijk dat bij de evaluatie van het vervolgtraject ook 

de werknemersorganisaties nauw worden betrokken. 

5.3.2. Faciliteren van dagranddistributie in de steden 

De MORA apprecieert het wetenschappelijk onderzoek en de eerste stappen die wor-

den gezet naar een beter inzicht en een efficiëntere organisatie van de goederendistri-

butie in de steden. De ‘Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie 

in Vlaanderen’ is in deze context een positieve aanzet. 

Toch blijft de problematiek zeer acuut en is een concrete vertaling van theorie naar 

praktijk dringend nodig. Zoals eerder aangehaald situeren de grootste bottlenecks zich 

in de stedelijke kernen. Eén van de grootste knelpunten blijft de gebrekkige afstem-

ming van de venstertijden tussen de steden en gemeenten en het ontbreken van een 

duidelijk overkoepelend afsprakenkader dat dergelijke afstemming concretiseert.   

Een ander aandachtspunt is de spanwijdte van de venstertijden. Een blik op Nederland 

leert dat op dit vlak reeds concrete projecten werden opgestart17. 

De MORA vraagt om concepten van dagranddistributie ook voor de Vlaamse ste-

den te onderzoeken en te faciliteren en hiervoor een afsprakenkader uit te werken. 

Eén van de aandachtspunten hierbij is de afstemming tussen meer flexibiliteit voor de 

chauffeurs die de goederen vervoeren met de  bepalingen en verplichtingen van de 

regelgeving over de rij- en rusttijden enerzijds en respect voor het sociaal overleg an-

derzijds. 

 

 

 

                                                

17  Zo gaat Amsterdam de venstertijden (laad- en lostijden) in de binnenstad verruimen via een concept 
van dagranddistributie. Het gaat hierbij om bevoorrading tijdens de rustige momenten van de dag. Ver-
voerders in Amsterdam mogen dit als zij een stil voertuig hebben en zich aan een gedragscode hou-
den zodat bewoners geen overlast hebben. Het besluit tot verruiming volgt op een proef in 2011 en 
2012 met verruiming van de venstertijden. Uit de proef bleek dat het totaal aantal vrachtwagenkilome-
ters was afgenomen terwijl zowel het openbaarvervoer als het publiek geen extra overlast hebben er-
varen. Vervoerders en verladers hoeven immers niet meer tijdens de drukke ochtendspits de stad in, 
waardoor de verkeershinder wordt verminderd. Daarnaast kunnen zij met een vollere vrachtauto de 
stad in en hoeven ze daardoor minder ritten te plannen. Dit bevordert de leefbaarheid en de veiligheid 
in de binnenstad. 
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5.4. Openingstijden van magazijnen: ook een 

kwestie van mental shift 

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de huidige concentratie van transportbewe-

gingen tijdens de ochtendspits onder meer gebaseerd is op gewoontevorming bij de 

verladers. Dit is voor een groot stuk gekoppeld aan de bedrijfsinterne productie- en 

distributieorganisatie. 

Magazijnen van ondernemingen, vooral kleinere en middel-

grote ondernemingen, zijn momenteel vaak alleen toeganke-

lijk voor vrachtvervoer tijdens de kantooruren. De belevering 

van deze magazijnen kan dus niet vóór de ochtendspits en na 

de avondspits gebeuren. Dit noopt vervoerders en chauffeurs 

onder meer tot wachten aan het magazijn (tot het ’s ochtends 

opengaat en de belevering effectief kan gebeuren) ofwel tot rijden gedurende de druk-

ste periodes van de dag. Deze opties hebben een negatieve impact op het milieu, de 

mobiliteit (rijden tijdens de drukste periodes) en de logistieke kosten (wachten aan het 

magazijn, filekost). 

Ondernemingen of magazijnen blijken theoretisch vaak in staat te zijn om te anticipe-

ren op een verruiming van de openingstijden en dus de beleveringsperiode van de 

goederen.  

Volgens de raad is in de eerste plaats een mentaliteitswijziging bij alle actoren in de 

logistieke keten nodig. Onderzoek naar de effecten en de baten van dergelijke mental 

shift (voor werknemers, de onderneming en andere actoren in de logistieke ketting) en 

de ontwikkeling van een tool die deze in kaart brengt, kunnen dit proces faciliteren. 

Wijzigingen van werktijden van een afdeling hebben ook directe en indirecte effecten 

op de arbeidsorganisatie en de werknemers. Zo kan een roosterwijziging ertoe leiden 

dat een medewerker onder een andere verloningsregeling valt of kan een roosterwijzi-

ging impact hebben op andere afdelingen binnen de onderneming. Materies die be-

trekking hebben op arbeidstijd en verloning moeten overlegd worden in de daartoe ge-

eigende overlegfora.  

5.5. Duidelijke visie op logistiek en de vertaling 

ervan op het terrein nodig  

Vlaanderen In Actie heeft de bedoeling om Vlaanderen op diverse domeinen met de 

Europese top te laten aansluiten. Initieel was logistiek ook één van de topprioriteiten, 

maar ondanks de grote uitdagingen waarvoor Vlaanderen staat op het vlak van logis-

tiek en in het verlengde daarvan ook de tewerkstelling in de sector, lijkt het thema mo-

menteel minder aan bod te komen in de ViA-dialoog.  

Hoewel de logistieke sector een sleutelrol speelt in en voor de Vlaamse economie en 

maatschappij, stellen we vast dat de positie van Vlaanderen als logistieke regio meer 

en meer wordt bedreigd.  
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Zo geven de indicatoren van PACT 2020 onder meer aan dat het mobiliteitsprobleem 

niet afneemt, integendeel. Nochtans is een goede bereikbaarheid één van de rand-

voorwaarden voor efficiënte logistieke processen en het aantrekken van logistieke 

(meerwaarde)activiteiten die tewerkstelling en toegevoegde waarde creëren. 

Het aangekondigde en in opmaak zijnde Mobiliteitsplan Vlaanderen zou de lijnen moe-

ten uitzetten om een betere mobiliteit in Vlaanderen te realiseren en aldus ook de be-

reikbaarheid van de economische en stedelijke kernen garanderen. De inhoud van het 

nieuwe plan is momenteel echter nog niet gekend. 

Maar logistiek is meer dan mobiliteit en de bedreigingen en uitdagingen zijn zeer divers 

(economie, tewerkstelling, milieu, innovatie, opleiding, enzovoort. Het beleid biedt vol-

gens de MORA nog geen adequaat antwoord op de specifieke en tegelijk diverse uit-

dagingen voor de logistieke sector in Vlaanderen.  

 

Duurzame logistiek moet een prioriteit zijn voor het Vlaams beleid.  

Het uitblijven van een doelgerichte lange termijnstrategie en -visie op logistiek (het 

nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen is nog niet gefinaliseerd) vormt hiervoor een ernsti-

ge hinderpaal.  

Het ontwikkelen van een visie alleen is evenwel niet voldoende. De MORA is van oor-

deel dat de lange termijnvisie ook zijn vertaling moet vinden in een actieplan op lange 

termijn dat uitmondt in concrete initiatieven op het terrein.  

Aangezien logistiek onder meerdere beleidsdomeinen valt, vergt dergelijke operationa-

lisering een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak waarbij een goede communicatie 

en samenwerking over de diverse beleidsdomeinen, de verschillende vervoersmodi en 

ook over de verschillende beleidsniveaus heen, van cruciaal belang is. 

Indien het Vlaams beleid logistiek als een prioritair beleidsthema naar voor schuift en 

op het terrein wil concretiseren, zal ook terdege rekening moeten worden gehouden 

met de uitdagen op ecologisch en maatschappelijk vlak en zal hij derhalve ook duur-

zaam moeten zijn. 

 

 


