
 

Mobiliteitsverslag 2011
Het opstellen van het jaarlijkse Mobiliteitsverslag is voor de Mobiliteitsraad van 
Vlaanderen een belangrijke decretale opdracht. Voor de MORA moet 
het Mobiliteitsverslag niet enkel een overzicht bieden van de stand van zaken 
van de mobiliteit in Vlaanderen. Het moet vooral objectieve 
achtergrondinformatie bieden aan de beleidsverantwoordelijken en 
stakeholders in het mobiliteitsveld om een goed maatschappelijke debat over 
mobiliteit in Vlaanderen te kunnen voeren en een constructieve bijdrage te 
leveren aan de beleidsvorming.

De Mobiliteitsraad heeft in het verslag nadrukkelijk twee thema's willen naar 
voren schuiven die het voorbije jaar voor het mobiliteitsmiddenveld van bijzonder belang waren. Enerzijds de 
bereikbaarheid van de economische poorten waarvan het belang in de doelstellingen van het Pact 2020 
prominent naar voren gebracht wordt. Anderzijds het autogebruik en autobezit dat bij de aangekondigde 
fiscale hervorming de onvermijdelijke invalshoek zal vormen voor het maatschappelijk debat.

De aanbevelingen die in het verslag zijn opgenomen, geven duidelijk aan waar de Mobiliteitsraad zijn 
prioriteiten wil leggen voor de komende werkingsjaren. Ze zullen de rode draad vormen bij de advisering van 
de concrete beleidsvoorstellen en initiatieven die in de nabije toekomst aan de raad worden voorgelegd.

De Mobiliteitsraad wenst uitdrukkelijk iedereen te bedanken die een bijdrage aan dit verslag geleverd heeft.

Daan Schalck 
Voorzitter Mobiliteitsraad van Vlaanderen 

Inleiding
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2009 geeft de Mobiliteitsraad de opdracht een 
jaarlijks mobiliteitsverslag op te maken. Anders dan het jaarverslag [1] geeft het Mobiliteitsverslag een 
overzicht van het mobiliteitsgebeuren met cijfers en kaartmateriaal.

In het vorige Mobiliteitsverslag maakte de MORA een analyse van de economische crisis en de impact 
ervan op de mobiliteit in Vlaanderen. De eerste indicatoren van 2010 gaven aan dat de crisis achter de rug 
is en dat naast een aantrekkende economie ook het verkeer terug toenam.

Naar het voorbeeld van de Nederlandse Mobiliteitsbalans wordt het Mobiliteitsverslag aangevat met de 
kerncijfers die een algemene situering van de mobiliteit in de voorbije verslagperiode mogelijk maakt, en die 
bovenstaande trend bevestigen. Uit het oogpunt van efficiëntie en streven naar zo veel mogelijk uniformiteit 
werd voor de verzameling van de cijfers samengewerkt met de Studiedienst van de Vlaamse Regering [2], die 
met de jaarlijkse publicatie van VRIND al een zeer goed monitoring instrument neerzet.

In het tweede hoofdstuk beschrijft de MORA de economische poorten en geeft het belang ervan aan voor 
Vlaanderen. Daarnaast komen de beleidsbeslissingen aan bod en de verschillende aspecten van 
bereikbaarheid. Het hoofdstuk sluit af met voorstellen van de MORA voor prioritaire acties voor de 
bereikbaarheid van de poorten voor het goederenvervoer.

Het voornemen van de Vlaamse Regering om een hervorming van de verkeersfiscaliteit door te voeren met 
het oog op een vergroening en het eerlijker beprijzen is de aanleiding geweest voor het derde hoofdstuk 
waar getracht is om elementen aan te reiken die het mobiliteitsmiddenveld nodig acht voor de ontwikkeling 
van een integrale visie op autobezit en autogebruik.

In een laatste hoofdstuk worden de aanbevelingen van de Mobiliteitsraad voor voorgaande thema's 
gebundeld. Deze zullen de rode draad vormen bij de advisering van de concrete beleidsvoorstellen en 
initiatieven die in de nabije toekomst aan de raad worden voorgelegd. 
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Kerncijfers

Personenmobiliteit

Personenmobiliteit 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Auto       

miljard voertuigkm 44,82 45,22 45,96 45,89 46,12
nog niet 
beschikbaar

miljard reizigerskm 61,06 61,64 62,67 61,86 62,23

Trein miljoen 
reizigerskm

      

binnenlands verkeer 4.919 5.166 5.367 5.530 5.600

nog geen 
regionale 
cijfers

klassiek internationaal 
verkeer

198 212 214 230 230

hogesnelheidsverkeer 259 260 267 280 280

Totaal 5.376 5.638 5.848 6.040 6.110

De Lijn miljoen 
reizigersritten       

Antwerpen 175,6 178,4 184,8 193,0 201,9 210,2

Oost-Vlaanderen 92,2 95,5 99,6 106,6 111,6 114,8

Vlaams-Brabant 75,9 80,5 87,4 93,5 98,5 130,3

Limburg 42,5 45,0 46,5 47,9 49,8 50,9

West-Vlaanderen 62,4 63,5 65,0 67,1 69,4 72,0

Vlaams Gewest 448,7 462,8 483,2 508,1 531,2 551,2

Luchtvaart (miljoen 
passagiers)

16,51 17,07 18,26 18,96 17,43 17,62

Fiets (niet 
beschikbaar)

      

       

Modal split % 
(verplaatsingen per 
dag)

   OVG3 OVG4.1 OVG4.2

autobestuurder    47 50,38

nog niet 
beschikbaar

autopassagier    17,82 17,35

te voet    13,37 11,8

fiets    14,15 13,5

bus/tram/metro    3,55 3,61

trein    1,68 1,48

brom/snor/motorfiets    0,93 0,62
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andere/onbepaald    1,5 1,28

Modal split % 
(afgelegde km per 
dag)

   OVG3 OVG4.1

autobestuurder    50,38 53,19

autopassagier    20,71 19,88

te voet    1,5 1,34

fiets    4,23 4,41

bus/tram/metro    3,27 3,24

trein    7,03 5,82

brom/snor/motorfiets    0,73 0,56

andere/onbepaald    12,15 11,54

       

Voertuigen       

voertuigpark 
personenwagens

2.927.065 2.963.916 3.000.869 3.050.108 3.086.947 3.126.050

nieuw ingeschreven 
personenwagens

263.720 287.928 278.676 288.021 252.010 286.285

 

Goederenmobiliteit

Goederenmobiliteit 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Weg (tonkm-miljard) 34,33 37,52 41,47 34,34 33,84
nog niet 
beschikbaar

Binnenvaart (tonkm-
miljard)

4,57 4,55 4,6 4,58 3,87 4,42

Spoor (tonkm-miljard)[1] 3,94 3,97 3,7 3,65 2,85
nog geen 
regionale 
cijfers

Pijpleiding (tonkm) Geen regionale cijfers

Luchtvracht (1.000 ton) 815,8 824,9 898 749,6 527 544

Maritieme ladingen en 
lossingen zeehavens 
(1.000 ton)

224.548 238.802 258.061 266.917 228.830 259.961

Voertuigkilometer 
(miljoen)

      

Lichte vrachtwagens 5422,6 5684,3 5977,4 5653,2 5817,4
nog niet 
beschikbaar

Vrachtwagens + trekkers 5368,2 5542,6 5729,2 5275,7 5123,7
nog niet 
beschikbaar

Som vracht 10790,8 11226,9 11706,6 10928,9 10941,1  
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Voertuigen       

Voertuigpark 
vrachtwagens + trekkers

400.226 413.467 427.218 441.663 450.703 458.941

Nieuw ingeschreven 
vracht-wagens + trekkers

8.710 7.426 8.768 8.882 6.052 6.214

       

[1] Enkel cijfers NMBS 
Logistics       

Effecten

Verliestijd files en vertragingen

Effecten 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Verliestijd files 
en vertragingen

      

gereden uren[1] 93.698.061 103.690.561 102.958.542 92.595.086 80.222.945 62.739.264

verliesuren[1] 4.282.549 4.528.245 5.409.571 4.489.330 3.973.579 3.332.464

%regio 
Antwerpen 
exclusief R1

2,7 3,9 4,8 4,5 4,2 5,7

%regio Brussel 9,1 8,2 9,6 8,9 9,2 10,4

%rest van 
Vlaams Gewest

0,6 0,8 1,1 1,1 1,7 1,6

%Vlaams 
Gewest 
exclusief R1

4,6 4,4 5,3 4,8 5,0 5,3

Filezwaarte 
kilometeruren 
per 24h 
(voortschrijdend 
jaargemiddelde 
in december)

      

Vlaanderen   336 331 335 386

regio Brussel   144 140 138 152

regio 
Antwerpen   127 132 129 161

Stiptheid trein 
België[2]

91,9 90,3 89,2 90,2 88,9 85,7

Stiptheid 
bussen trams 
metro

niet beschikbaar
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[1] De cijfers voor 2010 zijn niet bruikbaar wegens extreem hoge dataonbeschikbaarheid te 
wijten aan technische storingen en uitdienstname van meerdere installaties. 
[2] % stipte treinen of met een vertraging van minder dan 6 minuten      

Verkeersdoden en zwaar gekwetsten

Effecten 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Verkeersdoden en zwaar 
gekwetsten       

doden 30 dagen 566 540 527 495 479
nog niet 
beschikbaar

zwaar gewonden (niet-gewogen 
cijfers)

4.454 4.598 4.506 4.418 4.267 nog niet 
beschikbaar

       

Emissies transportsector

Effecten 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Emissies transportsector       

NOx (ton) 88.660 84.263 82.245 78.954 68.115

niet 
beschikbaar

PM10 (ton) 4.861 4.635 4.410 4.088 -

PM2,5 (ton) 4.089 3.857 3.625 3.305 3.174

CO2 personen weg (kton) 7.833 7.883 7.845 7.690 7.569

CO2 goederen weg (kton) 5.120 5.067 5.164 5.260 4.448

       

Omgeving

Omgeving 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(bepalende 
factoren 
mobiliteit)

      

Bevolkingsaantal 6.043.161 6.078.600 6.117.440 6.161.600 6.208.877 6.215.983

Bevolkingsgroei 27.137 35.439 38.840 44.160 44.277 43.106

Bruto Regionaal product       

bbp tegen 
lopende prijzen 
(miljoen euro)

173.849,90 183.537,00 194.338,70 199.987,40 193.559,80
nog niet 
beschikbaar

       

Algemene tewerkstelling (3de kwartaal)      
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tewerkgestelde 
werknemers 
Vlaanderen

1.995.171 2.028.452 2.065.919 2.101.936 2.074.599 2.097.624

tewerkgestelde 
werknemers 
Brussel

245.974 248.197 252.616 261.340 259.532 263.160

tewerkgestelde 
werknemers 
Wallonië

901.285 916.678 933.389 954.078 943.790 956.933

       

Tewerkstelling Vervoer en opslag (3de kwartaal)  
2005, 2006 en 2007= vervoer, opslag en communicatie,  
2008 en 2009 = vervoer en opslag   

tewerkgestelde 
werknemers 
Vlaanderen

161.699 161.815 163.976 144.813 141.234 139.315

tewerkgestelde 
werknemers 
Brussel

18.156 18.110 18.532 14.716 14.149 14.047

tewerkgestelde 
werknemers 
Wallonië

75.261 74.534 75.387 64.735 63.404 62.645

 

Bruto 
toegevoegde 
waarde tegen 
basisprijzen 
tegen lopende 
prijzen (miljoen 
euro)

154.993,0 163.421,0 173.093,0 178.016,0 173.131,0 nog niet 
beschikbaar

 

Bereikbaarheid economische poorten
Bereikbaarheid is een thema binnen het mobiliteitsbeleid dat voor het 
maatschappelijk middenveld belangrijk is. Het verzekeren van deze 
bereikbaarheid is cruciaal, gezien het sociaaleconomisch belang van de 
poorten voor heel Vlaanderen.

In dit hoofdstuk beschrijft de MORA de economische poorten, zoals ze werden 
gedefinieerd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, en geeft het belang 
ervan aan voor Vlaanderen. Daarna stelt de MORA op basis van recente 
studies vast dat de bereikbaarheid is bedreigd en geeft deze factoren weer. 
Vervolgens komen de beleidsbeslissingen aan bod en de verschillende 

aspecten van bereikbaarheid. Het hoofdstuk sluit af met enkele algemene conclusies.

Dit hoofdstuk focust zich op de goederenbereikbaarheid van de economische poorten, hoewel ook de 
personenbereikbaarheid van belang is en in vele gevallen, zoals op de verkeersnetwerken, het nodig is deze 
samen te beschouwen. 
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Beschrijving van de poorten

Vlaamse zeehavens
De cijfers in deze paragraaf komen uit De Vlaamse havens - Feiten, statistieken en 
indicatoren 2010 [3] het jaaroverzicht 2010 van de Vlaamse Havencommissie. Voor een 
verdere duiding en detaillering van de vermelde cijfers verwijst de MORA door naar dit 
document. Het jaaroverzicht is beschikbaar op de website 
www.vlaamsehavencommissie.be [4].

Onder de Vlaamse zeehavens worden de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en 
Zeebrugge bedoeld.

 

 

 

Algemeen beeld
Het algemeen sociaaleconomisch beeld van de havens wordt geschetst door cijfers afkomstig van de 
Nationale Bank van België. Deze tonen een terugval in de directe toegevoegde waarde en de 
werkgelegenheid, beide als gevolg van de economische crisis.

Tabel 1: Sociaaleconomische impact van de Vlaamse Zeehavens

 2006 2007 2008 2009 Verschil 
2008-
2009

Directe toegevoegde waarde (miljoen 
euro)

13.997,60 15.099,80 14.769,90 13.020,3 -11,8%

Directe werkgelegenheid (VTE) 108.379 108.818 107.611 104.868 -2,5%

     

Bron: Vlaamse Havencommissie, 2011    

Na een sterke afname van de maritieme overslag in het crisisjaar 2009 stijgt de maritieme overslag terug in 
de Vlaamse havens met in totaal 13,6% (2009-2010). De overslag bereikt echter het niveau van 2008 nog 
niet. Ter vergelijking: de Hamburg-Le Havre-range kent een beperktere groei dan de Vlaamse havens 
(+8,5% in 2009-2010), waardoor ook deze trafiek het niveau van 2008 nog niet bereikt heeft.

Tabel 2: Maritiem verkeer in de Vlaamse zeehavens

 2008 2009 2010 Verschil 2009-
2010

Maritiem verkeer (1.000 ton) 266.919 228.830 259.961 +13,60%

Maritieme overslag Hamburg-Le Havre range(miljoen 
ton)

1.113,30 981,2 1.064,20 +8,50%

Marktaandeel Vlaamse havens in Hamburg – Le Havre 
range

23,90% 23,30% 24,40%  

 

Bron: Vlaamse Havencommissie, 2011    

De evolutie van de maritieme trafieken is sterk verschillend tussen de verschillende havens. De haven van 
Antwerpen kent een groei van 12,9%, maar bereikt het niveau van voor de crisis nog niet. De haven van 
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Gent kent een sterke groei en maakt het verlies van maritieme trafiek in 2009 wel goed. De haven van 
Zeebrugge kende geen afname van de trafiek in 2009 en zet zijn groei verder. In de haven van Oostende 
blijft het maritieme verkeer afnemen.

Tabel 3: Maritiem verkeer (in 1.000 ton)

 2008 2009 2010 Verschil 2009-2010

Antwerpen 189.389 157.806 178.168 +12,90%

Gent 27.028 20.787 27.257 +31,10%

Oostende 8.478 5.370 4.935 -8,10%

Zeebrugge 42.024 44.867 49.601 +10,60%

 

Bron: Vlaamse Havencommissie, 2011

De evolutie van de stromen verschilt sterk per goederencategorie en per haven. Een algemene trend is dat 
de trafieken de crisis van 2009 hebben verwerkt. Over alle havens heen stijgt de maritieme trafiek van 
containers in TEU met 14% van 7,3 tot 8,5 miljoen tussen 2009 en 2010, voor droge bulk is dit +21,8% en 
voor conventioneel stukgoed is dit +13,3%.

Voor de haven van Antwerpen zijn containers de belangrijkste goederencategorie in tonnage; zij stijgen het 
sterkst met 17,5% tussen 2009 en 2010, na een afname met 14% in 2009. Droge bulk is met een aandeel 
van 65% in ton de grootste categorie in Gent en eveneens de grootste stijger het afgelopen jaar: + 37%.

In de haven van Zeebrugge is de trend minder eenduidig. De grootste categorie in ton zijn met 53% de 
containers, die een stijging kenden van 6%. Deze beperkte groei in vergelijking met de andere havens, komt 
wel na een stijging van 17% vorig jaar; terwijl alle andere havens een verlies optekenden. Grootste 
procentuele stijger is het roro-verkeer met 30% bij een aandeel van 25%. 

Goederenstromen naar hinterland
Traditioneel zijn de havens belangrijke vervoersgeneratoren voor het spoorvervoer. Dit is nog steeds het 
geval, maar er is een terugval vast te stellen van het spoorvervoer tussen 2009 en 2010. Deze terugval 
treedt op zowel in ton als tonkilometer en zowel in absolute cijfers als in het aandeel dat de havens hebben 
in het totale vervoer.

Bij het analyseren van de cijfers is het belangrijk om mee te nemen dat deze cijfers in onderstaande tabel 
enkel de trafieken van NMBS Logistics weergeven. Naast NMBS Logistics zijn nog acht 
goederenvervoeroperatoren op het spoorwegnet actief. Het marktaandeel van deze operatoren neemt 
jaarlijks toe. De cijfers in onderstaande tabel geven bijgevolg niet het volledige beeld weer van het 
spoorvervoer naar de havens.

Tabel 4: Spoorvervoer in België en gelinkt aan de havens in 2009 en 2010, in ton en tonkilometer

 In miljoen ton In miljoen tonkm

 2009 2010 2009 2010

Antwerpen 19,00 16,10 2.866 2.550

Gent 3,6 4,00 460 512

Oostende 0,04 0,01 10 1

Zeebrugge 5,80 3,60 938 664

Totaal havens 28,44 23,71 4.274 3.727

Totaal België 37,20 40,00 5.346 5.729
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% havens in totaal spoorvervoer 76,5 59,3 79,9 65,1

         

Enkel gegevens van NMBS Logistics. Naast NMBS Logistics zijn nog acht andere 
goederenvervoeroperatoren actief op het Belgische spoorwegnet.

Bron: Jaaroverzicht Vlaamse Havencommissie, 2011  

Voor de binnenvaart zijn de havens eveneens belangrijke herkomst- en bestemmingspunten. Net als de 
maritieme trafiek kende de binnenvaart een dip in het vervoer in 2009. In 2010 herstelde het vervoer zich 
opnieuw, met een stijging van 17% oversteeg het binnenvaartvervoer het niveau van 2008.

Tabel 5: Binnenvaartvervoer in de Vlaamse havens (in 1.000 ton) 

 2006 2007 2008 2009 2010

Antwerpen 85.694 89.297 90.449 78.585 85.922

Gent 18.389 17.731 20.077 16.457 25.032

Oostende 289 201 189 162 183

Zeebrugge 949 808 846 603 626

Totaal 105.321 108.037 111.561 95.807 111.763

          

Bron: Promotie Binnenvaart Vlaanderen     

Van de drie belangrijkste vervoersmodi, weg, spoor en binnenvaart, zijn enkel van de binnenvaartoverslag in 
de havens goede cijfers beschikbaar. Voor het spoorvervoer ontbreken cijfers van de nieuwe 
goederenvervoeroperatoren. Het binnenvaartvervoer, zonder overslag in de havens, is niet opgenomen in 
de statistieken. Over het wegvervoer zijn nagenoeg geen gegevens beschikbaar. Deze worden slechts 
sporadisch via enquêtes verzameld.

De onvolledige datacollectie die verhindert om de goederenstromen van en naar de havens te monitoren, 
belemmert het opbouwen van kennis. Deze lacune in kennis maakt dat het onderbouwen en voeren van een 
gericht beleid gericht op de havens bemoeilijkt. 

Hoe de stromen naar hinterland meten?
De goederenstromen van en naar de havens zijn zeer complex samengesteld. Bij het analyseren van 
trafieken van en naar de havens is het belangrijk om aandacht te hebben voor volgende punten:

Niet de volledige maritieme overslag wordt naar het hinterland vervoerd: een deel is transshipment en 
verlaat de haven opnieuw langs de zeezijde. Daarnaast wordt een ander deel in de havenindustrie 
verwerkt of komt terecht in de logistiek en distributie. 

•

Omgekeerd vertrekken niet alle trafieken die vanuit het land worden aangevoerd via de zee. De 
havens kennen transitverkeer, zoals de binnenvaarttrafieken vanuit Vlaanderen via de haven van 
Antwerpen naar Rotterdam. Een deel van de stromen heeft de industrie in de haven als bestemming. 
Andere stromen hebben als enige link met de haven dat in het havengebied de mogelijkheid wordt 
geboden om over te slaan op de gewenste modus zoals de spoorbundel in de haven van Antwerpen.

•

De trafiek vanuit de industrie naar het hinterland is nog een bijkomende categorie die in rekening 
moet gebracht worden bij het analyseren van de goederenstromen.

•

De MORA wil opnieuw, na een vermelding in het Mobiliteitsrapport 2009 en het Mobiliteitsverslag 2010, 
deze complexiteit benadrukken aangezien de Raad heeft vastgesteld dat deze complexiteit nog 
onvoldoende gekend is.

In het kader van het opvolgen van het Pact 2020 is het afgelopen jaar door de studiedienst van de Vlaamse 
Regering een indicator uitgewerkt die de bereikbaarheid van de economische poorten, en dan meer bepaald 
de havens, moet aangeven. Als indicator is gekozen om het aantal ladingen en lossingen via spoor en 

pagina 9 van 55

15/09/2011file://C:\Users\mmuylle\Desktop\5112.htm



binnenvaart en de totale maritieme trafiek aan te geven en op basis hiervan 
een modale verdeling te berekenen. De tonnages van spoor en binnenvaart 
worden gesommeerd en het verschil met de totale maritieme trafiek wordt 
"overige" genoemd, waarvan wegvervoer de belangrijkste categorie is. Deze 
drie categorieën worden dan procentueel omgezet in een modale verdeling.

Daarnaast geven kaartjes de ontsluitingsmogelijkheden van de havens aan. 
Deze cartografische voorstelling zal in 2012 aangevuld worden met de 
capaciteit die beschikbaar is op de infrastructuurnetwerken.

Gezien de complexiteit van de goederenstromen is het niet correct om de maritieme overslag onder te 
verdelen in drie categorieën: binnenvaart, spoor en overige (weg en pijpleiding). Dit omdat, zoals hierboven 
vermeld, ook transshipment is opgenomen, er bij spoorvervoer er ook weg-spooroverslag zit, binnenvaart en
spoor ook industriële trafiek omvatten,... De MORA vraagt aan de Vlaamse Regering om deze indicator te 
herwerken en de complexiteit van de stromen te benadrukken. Maritieme overslag en overslag op 
binnenvaart en spoor kunnen indicatoren zijn, maar er mag op deze manier geen modal split mee berekend 
worden.

De kaartjes die de beschikbare capaciteit van de netwerken aangegeven kunnen zeker een meerwaarde 
bieden. Voor het analyseren van de bereikbaarheid is het afwegen van de beschikbare en de gebruikte 
capaciteit belangrijk, met een onderscheid tussen de piekbelasting en de gemiddelde belasting van het 
netwerk.

Luchthaven van Zaventem
De evolutie van de kerncijfers van het luchtvaartverkeer (passagiers en goederen) voor de luchthaven van 
Zaventem vertoonde vanaf 2008 een enorme terugval. Deze daling is vooral te wijten aan de internationale 
economische crisis. In 2010 zien we het luchtvaartverkeer opnieuw, weliswaar aarzelend, stijgen. Het niveau 
van 2008 wordt nog niet gehaald.

Figuur 1: Evolutie van het aantal passagiers op de luchthaven van Zaventem (x 1.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: BAC – Brutrends 2010

Na een daling van het aantal passagiers van 8% tussen 2008 en 2009, steeg het aantal passagiers in 2010 
opnieuw, zij het met slechts 1%. Met het herstel van de economie lijkt ook de luchtvaart zich, zij het nog 
aarzelend, opnieuw op gang te trekken.
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De terugval van het aantal passagiers in de luchthaven van Zaventem weerspiegelde zich in 2009 ook in de 
mobiliteit aan de landzijde van en naar de luchthaven. De evolutie voor 2010 is momenteel nog niet 
beschikbaar.

Dezelfde evolutie zien we voor het goederenvervoer op de luchthaven van Zaventem. Na een forse terugval 
van de cargo tussen 2008 en 2009, steeg het goederenvervoer in 2010 opnieuw met 6%. 

 Figuur 2: Evolutie van het goederenvervoer op de luchthaven van Zaventem (x 1.000 
ton)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: BAC – Brutrends 2010 

Beleidsstappen mei 2010- mei 2011
Het Mobiliteitsverslag inventariseert beleidsstappen en –beslissingen tussen mei 2010 en mei 2011, de 
periode van het verslag, met de impact op de goederenbereikbaarheid van de havens. 

Financieringsstructuur nieuwe zeesluizen
Op 2 juli 2010 deelde de minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare 
Werken aan de Vlaamse Regering de laatste stand van zaken mee over de 
financieringsstructuur van de nieuwe sluisprojecten. Deze mededeling kadert 
in uitwerking van het decreet van 8 mei 2009 waarin de nv Vlaamse Havens 
werd opgericht en het havendecreet werd gewijzigd.

Om de maritieme toegang van Vlaanderen te verbeteren, komen er nieuwe 
zeesluizen in Antwerpen (tweede sluis Waaslandhaven), Gent (Terneuzen) en 
Zeebrugge (SHIP-project). De totale investering in de drie sluisprojecten 
bedraagt twee miljard euro: 529 miljoen euro voor zeesluis Antwerpen, 478 

miljoen euro voor de sluis in Zeebrugge en 981 miljoen euro voor de zeesluis in Gent. (bedragen gewijzigd 
sinds de beslissing van de Vlaamse Regering 2 juli 2010) De maritieme toegankelijkheid bepaalt mee de 
grootte van de schepen en de goederenstromen die in de havens toekomen, wat een impact zal hebben op 
de hinterlandstromen.

De mededeling geeft een indicatieve planning aan van de werken, maar deze is in belangrijke mate 
afhankelijk van de te doorlopen procedures.
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Voor Antwerpen loopt de gunningsprocedure van de tweede sluis in de Waaslandhaven. De start van de 
werken is gepland voor het najaar 2011, waardoor het havenbedrijf de sluis eind 2015 in gebruik zou kunnen 
nemen.

Voor de sluis in Terneuzen is een akkoord nodig tussen Vlaanderen en Nederland. Momenteel loopt 
hierover een overleg tussen beiden landen. Tegen de zomer van 2011 werd een akkoord hierover verwacht, 
maar deze timing is verschoven naar het najaar 2011. Streefdoel is te starten met het project in 2014 en de 
sluis te voltooien in 2018.

De nieuwe sluis in Zeebrugge kadert in het SHIP-project. In dit dossier is een tweede, allesomvattende 
project mer-procedure opgestart. Het kennisgevingsdossier over dit project zal tegen de zomer van 2011 
afgewerkt zijn. De werken die de huidige Visartsluis en de oude achterhaven zullen omvormen tot een 
beperkte open getijzone, zullen ten vroegste eind 2014 van start gaan.

Directe omgeving haven Antwerpen: masterplan 
2020

Op 15 december 2000 keurde de Vlaamse Regering het Masterplan Mobiliteit 
Antwerpen goed, dat verkeersinfrastructuurprojecten vastlegde voor de 
structurele verbetering van de mobiliteit in de Antwerpse regio. Het sluiten van 
de Antwerpse ring met de Oosterweelverbinding was daarbij het belangrijkste 
project. Na de volksraadpleging van oktober 2009 over een bouwvergunning 
voor de Oosterweelverbinding heeft de Vlaamse Regering op 30 maart 2010 
en op 24 september 2010 het bestaande Masterplan Antwerpen aangepast en 
uitgebreid tot het Masterplan 2020. Doelstelling is een integrale, multimodale 
aanpak om onder meer de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stad en 
de haven te waarborgen. Belangrijke aangepaste of nieuwe projecten t.o.v. het 

oorspronkelijke plan zijn de vervanging van een brug door een tunnelvariant voor de derde Scheldekruising, 
aanpak van de R11 Wommelgem - Wilrijk (met o.m. vertunneling ter hoogte van de luchthaven) en aanleg 
van de A102 Wommelgem-Ekeren met aansluiting op de R11.

Ondertussen zijn de resultaten bekend van de simulaties van het Vlaams Verkeerscentrum voor het 
Masterplan 2020 [5]. Daaruit blijkt dat slechts bij volledige uitvoering van het gehele Masterplan 2020 de 
bereikbaarheid van de stad en de haven enigszins kan gehandhaafd blijven. Dat wil zeggen met inbegrip 
van de Oosterweelverbinding, de ondertunneling van de R11, de verbinding van de E313 met Ekeren via de 
A102, extra openbaar vervoerinitiatieven, de verbetering van het onderliggende wegennet, enz... Ondanks 
een algemene verbetering van de congestie als gevolg van de voorziene projecten, zal op verschillende 
locaties de maximale verzadigingsgraad toch benaderd worden (bijv R1 tussen Berchem en Borgerhout) en 
blijven congestieknelpunten bestaan. Veel marge is er bijgevolg niet, gelet op de verwachte stijgingen tegen 
2020 (ten opzichte van 2007) van zowel het personenverkeer (+28%) als het vrachtverkeer (+43%). Het 
gaat om een BAU scenario dat rekening houdt met de gekende specifieke socio-economische 
ontwikkelingen in de Antwerpse regio en dat de bestaande infrastructuur en de gebudgetteerde projecten uit 
het beslist beleid opneemt in het basisnetwerk. 

Binnenvaartverbinding haven Zeebrugge
De haven van Zeebrugge heeft geen optimale ontsluiting via de binnenvaart. 
Met het Seine Schelde West-project, waarbij het bestaande Schipdonkkanaal 
wordt opgewaardeerd voor schepen tot 4.500 ton, wenst het havenbestuur van 
Zeebrugge (MBZ) deze ontsluiting te verbeteren.

De minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken heeft het afgelopen 
jaar gevraagd om een Mastergroep Hinterlandontsluiting Zeebrugge samen te 
stellen en uit te werken. Deze Mastergroep moet zich buigen over de optimale 
ontsluitingscombinatie voor de haven van Zeebrugge. De resultaten worden 
verwacht in het najaar van 2011.

Tegen de zomer van 2011 werd het nieuwe Mobiliteitseffectenrapport (MER) rond het Schipdonkkanaal 
verwacht. Dit MER is nog niet beschikbaar. 
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Beheersovereenkomsten
Eind 2010 maakte de Vlaamse Regering de ontwerpbeheersovereenkomsten 2011-2015 over aan het 
Vlaams Parlement. De beheersovereenkomsten vertalen de missie van het beleidsdomein: het staat op een 
duurzame manier in voor een veilige, vlotte en slimme mobiliteit en voor het geïntegreerd en efficiënt 
beheren en realiseren van infrastructuur ten dienst van maatschappij en economie in Vlaanderen. De 
beheersovereenkomsten zijn een belangrijk instrument voor de Regering om de agentschappen aan te 
sturen. 

Binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zijn er drie beheersovereenkomsten ondertekend 
die rechtstreeks impact hebben op de goederenmobiliteit van de poorten. Het gaat om deze van Maritieme 
Dienstverlening en Kust (MDK), De Scheepvaart (DS) en Waterwegen en Zeekanaal (WenZ). Hoewel deze 
beheersovereenkomsten niet specifiek gericht zijn op de poorten, zijn ze voor de hinterlandontsluiting wel 
van belang. De beheersovereenkomsten zijn ondertekend eind maart 2011.

Maritieme Dienstverlening en kust – MDK

De missie van MDK bestaat erin om te zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling van het 
scheepvaartverkeer op de maritieme toegangswegen, het integraal kustzonebeheer en de hydrografische en 
hydrometeorologische dienstverlening. Deze missie wordt uitgewerkt in zes strategische doelstellingen en 
17 operationele doelstellingen.

Voor de MORA zijn vooral het binnenvaartverkeer en de estuaire vaart op de Westerschelde relevant. Beide 
zijn niet specifiek opgenomen in de beheersovereenkomst.

De Scheepvaart – DS

De beheersovereenkomst van De Scheepvaart vertrekt van de missie en visie van het Agentschap. De 
doelstellingen en projecten zijn allemaal gebaseerd op bestaande beleidsdocumenten. De 
beheersovereenkomst bevat geen nieuwe invalshoeken of projecten.

De Scheepvaart gaat de mogelijkheden van de waterweg promoten door gerichte communicatie en 
marketing door deel te nemen aan overlegfora, promotie en informatieverstrekking aan bedrijven, inzetten 
van transportdeskundigen,... De Scheepvaart engageert zich om jaarlijks 200.000 ton nieuwe trafiek aan te 
trekken en te zorgen voor een diversificatie van het transport op de waterwegen (soorten goederen en 
nieuwe vervoers- en overslagconcepten). Om dit te realiseren zal ook een strategisch en commercieel 
grondbeleid gevoerd worden om de watergebonden terreinen specifiek te gebruiken voor watergebonden 
bedrijven. Het deelnemen aan het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) is een belangrijk project hierbij.

Om de capaciteit van het netwerk te verhogen zullen een aantal knelpunten weggewerkt worden. Het 
Infrastructuurmasterplan voor de Vlaamse waterwegen – Horizon 2014 dient hiervoor als basis. Op het 
netwerk van De Scheepvaart zijn volgende strategische projecten geselecteerd: aanpassen kanaalvak 
Wijnegem-Antwerpen tot klasse VIb, bruggen op Albertkanaal verhogen, verhogen van de sluiscapaciteit op 
het Albertkanaal en Sluizen Blauwe kei aanpassen. Een concrete timing is voor deze projecten niet 
opgenomen; deze zal uitgewerkt worden in het Ondernemingsplan en het Meerjarenprogramma.

Waterwegen en Zeekanaal – WenZ

De beheersovereenkomst van Waterwegen en Zeekanaal vertrekt van de missie en visie van het 
Agentschap. De doelstellingen en projecten komen voort uit bestaande beleidsdocumenten. De 
beheersovereenkomst bevat geen nieuwe invalshoeken of projecten.

Het bijdragen aan een betere mobiliteit zal gebeuren door het voorzien in voldoende waterwegcapaciteit 
door een maatschappelijk georiënteerd grondbeheer, de creatie van de nodige overslagcapaciteit, de 
diversificatie van goederen en technieken en de promotie van de waterweg. Het uitgangspunt voor de 
investeringen is het Infrastructuurmasterplan voor de Vlaamse waterwegen – Horizon 2014 waarmee tegen 
2020 alle missing links uit het RSV zijn weggewerkt. De prioritaire projecten voor WenZ zijn het Seine-
Scheldeproject, afwerking Zeekanaal Brussel-Schelde en het verhogen van een spoorwegbrug over de 
Beneden-Nete. Ook hier zullen de projecten concreter uitgewerkt worden in het Ondernemingsplan en het 
Meerjarenprogramma. 

pagina 13 van 55

15/09/2011file://C:\Users\mmuylle\Desktop\5112.htm



Kilometerheffing vrachtvervoer
Op 24 september 2010 formuleerde de MORA zijn tweede advies over de 
invoering van een kilometerheffing in Vlaanderen. In dit advies vroeg de 
MORA om als Vlaanderen zou overwegen om een kilometerheffing in te 
voeren in Vlaanderen zonder dat dit in Nederland gebeurt, eerst de effecten op 
de Vlaamse economie en de concurrentiepositie van de Vlaamse havens na te 
gaan.

De Vlaamse Regering vroeg aan het Steunpunt Goederenstromen om de 
impact op de havenconcurrentie en de logistiek van het invoeren van een 
kilometerheffing in Vlaanderen na te gaan. Deze studie werd opgeleverd op 19 

mei 2011 en voorgesteld aan de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. 

Wijzigingen in bereikbaarheid
In het Mobiliteitsrapport 2009 en het Mobiliteitsverslag 2010 bracht de MORA het gebruik van de 
verschillende verkeersnetwerken in kaart. Deze kaarten tonen reeds een zware belasting op bepaalde linken 
in het netwerk. Sindsdien zijn er studies verschenen die deze belasting van het netwerk aankaarten.

Op 28 april 2011 organiseerde de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement 
een gedachtewisseling met bedrijfsleiders over hun ervaringen met logistiek in Vlaanderen. Ook daar kwam 
de verminderde bereikbaarheid als een knelpunt aan bod. 

Mobiliteitsprobleem bedreigt bereikbaarheid
Het Federaal Planbureau voorspelt een stijging van het aantal voertuigkilometer over de weg van ruim 47% 
tegen 2030 in vergelijking met 2005. De vaststellingen van het Verkeerscentrum Vlaanderen in het recente 
rapport "Verkeersindicatoren Hoofdwegennet 2010" en in de verkeersprognoses voor het Masterplan 2020 
wijzen op een significant toenemend mobiliteitsprobleem en geven duidelijk aan dat de belasting van de 
wegeninfrastructuur gedurende grote delen van de dag tegen zijn grenzen aanbotst.

De zwaarte van de files op het Vlaamse hoofdwegennet neemt, met uitzondering van een korte stagnatie 
tussen midden 2008 en midden 2009 als gevolg van de economische en financiële crisis, gestaag toe.

Figuur 3: Evolutie van de filezwaarte op het hoofdwegennet in Vlaanderen
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Bron: Verkeerscentrum Vlaanderen

Ten opzichte van 2007 is de filezwaarte op de hoofdwegen in Vlaanderen volgens de metingen van het 
Verkeerscentrum met 10 à 20% toegenomen, al naargelang het dagdeel. In de regio Antwerpen bedroeg de 
toename zelfs 20 à 35% en de regio Brussel noteerde een stijging tot 20%. Sinds 2010 overstijgt de 
filezwaarte in de Antwerpse regio deze in de Brusselse regio. De koplopers wat filezwaarte betreft zijn vooral 
de ring rond Antwerpen en Brussel en de radiale snelwegen naar Brussel en Antwerpen (E313 Luik-
Antwerpen, A1-E19 noord richting Antwerpen, A2-E314 beide richtingen, A3-E40 Beide richtingen, A10 E40 
richting Brussel, A14-E17 richting Antwerpen en A21-E34 richting Antwerpen).

De meeste wegvakken op de R1 (zuidelijke ring Antwerpen) en het noordelijke deel van de R0 vertonen een 
zeer hoge graad van verzadiging. Diverse wegvakken van het hoofdwegennet zijn momenteel sterk 
oververzadigd. Op de R1 is voor de Kennedytunnel en voor het vak Berchem-Borgerhout 14u per dag de 
volledige beschikbare wegvakcapaciteit nodig om de huidige verkeersvolumes te verwerken. Op de R0 
tussen Jette en Zellik is dit zelfs 16u.

Met andere woorden, zonder ingrijpende maatregelen en een doelgericht mobiliteitsbeleid slibben onze 
hoofdwegen binnen afzienbare tijd onherroepelijk dicht. Dit heeft uiteraard verregaande consequenties voor 
de bereikbaarheid omwille van het tijdverlies, de milieu-impact, de economische kost en voor het 
functioneren van onze economische poorten. 

Impact bereikbaarheid op logistieke positie
Vlaanderen behoorde de afgelopen jaren steevast tot de top van de logistieke 
regio's in Europa en kreeg terecht het label "logistieke hart van Europa" mee. 
Gaandeweg hebben onze buurlanden en buurregio's zich echter ook steeds 
meer weten te profileren als logistieke toplocaties. Een aantal troeven en 
concurrentievoordelen van Vlaanderen zijn sterk verminderd of zelfs 
weggevallen; niet in de laatste plaats de bereikbaarheid als gevolg van het 
toenemende congestieprobleem. Andere knelpunten zijn de achterstand op het 
vlak van innovatie, het onvoldoende doorbreken van multimodaal vervoer, de 
complexe regelgeving voor het verkrijgen van vergunningen, kostenstructuren, 
de beschikbaarheid van gekwalificeerde werknemers, 

investeringsmogelijkheden, enz.

Cushman&Wakefield maakt periodiek macro-economische sterkte-zwakte analyses van Europese landen en 
regio's op basis van twintig criteria en stelt een rangschikking op van de logistieke aantrekkelijkheid (in 
hoeverre is de regio aantrekkelijk voor het vestigen van logistieke operaties).Hierbij kijkt men onder meer 
naar de kosten (aankoop gronden, huur van opslagplaatsen, arbeidskrachten), de transportsystemen 
(densiteit van de netwerken, congestie, goederenvervoer,...), de bereikbaarheid van de markten, de 
beschikbaarheid en kwalificatie van de arbeidskrachten en de beschikbare knowhow.  Hieruit blijkt dat de 
positie van Vlaanderen als aantrekkelijkste regio voor logistiek steeds meer in het gedrang komt en dat 
regio's als Nord-Pas-de-Calais, Elzas, Henegouwen, Luik, Nordrhein-Westfalen in directe concurrentie 
treden. Het C&W rapport van 2009 bevestigt dit door Wallonië en Nord-Pas-De-Calais als meest 
aantrekkelijke regio's voor de lokalisatie van nieuwe logistieke projecten aan te duiden. Vlaanderen volgt op 
de derde plaats. Een projectie naar 2020 duidt Henegouwen en Luik aan als twee van de drie belangrijkste 
logistieke regio's in Europa; op een vierde plaats gevolgd door Nord-Pas-De-Calais. Opmerkelijk is de 
achteruitgang van Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Limburg en Vlaams-Brabant blijken 
zich te kunnen handhaven.

De vaststellingen uit de studie bevestigen o.m. het belang van een goed uitgebouwde multimodale 
infrastructuur en een efficiënter (sneller en beter dan nu het geval is) infrastructuur- en vergunningenbeleid, 
waarbij het wegwerken van een aantal weloverwogen strategische missing links voor de verschillende modi 
één van de speerpunten moet zijn.
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Ingrijpen op bereikbaarheid

Plannen overheid en middenveld

Mobiliteitsdecreet en Mobiliteitsplan Vlaanderen 
2001
Het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen (2001) formuleert vijf doelstellingen voor het Vlaamse 
mobiliteitsbeleid. De eerste doelstelling is deze van bereikbaarheid: selectief de bereikbaarheid van de 
economische knooppunten waarborgen. Hiermee maakte de Vlaamse Regering "bereikbaarheid" tot één 
van de speerpunten van het mobiliteitsbeleid.

De vijf doelstellingen uit het Mobiliteitsplan Vlaanderen zijn verankerd in het Mobiliteitsdecreet en vormen de 
basis voor het uitwerken van het Vlaamse mobiliteitsbeleid.

Bereikbaarheid wil zeggen dat het transportsysteem de mogelijkheid biedt aan personen en goederen om op 
een andere plaats te komen. Anders gesteld is bereikbaarheid het gemak waarmee een plaats of 
voorziening kan worden bereikt.

Het Mobiliteitsplan benadert bereikbaarheid selectief. Dit houdt in dat de bereikbaarheid gedifferentieerd 
wordt benaderd naar schaalniveaus, tijdsperiode en vervoerswijzen. Het Mobiliteitsplan wil voor elk 
schaalniveau de gewenste bereikbaarheidskwaliteit vaststellen.

Voor het goederenvervoer wordt de bereikbaarheid omgezet in ambities. Deze ambities zijn het realiseren 
van een door het plan gewenste modal split, het beperken van het aantal vrachtwagenkilometers en het 
realiseren van trajectsnelheden voor spoor en binnenvaart. Met deze ambities wilde de Vlaamse Overheid 
de bereikbaarheid waarborgen.

Door de verankering in het Mobiliteitsdecreet zal bereikbaarheid één van de basisdoelstellingen van het 
nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen blijven. De uitwerking ervan kan echter wijzigen. Eind 2012 zal dit nieuwe 
Mobiliteitsplan Vlaanderen beschikbaar zijn. 

Pact 2020
Op 20 januari 2010 ondertekenden de Vlaamse 
Regering, de Vlaamse sociale partners in de SERV 
en de Verenigde Verenigingen het Pact 2020. Dit 
Pact 2020 is een langetermijnstrategie voor 
Vlaanderen en formuleert 20 doelstellingen om de 
grote maatschappelijke uitdagingen waar 
Vlaanderen voor staat aan te gaan.

Een vlotte en breed toegankelijke mobiliteit is tegen 2020 gegarandeerd, en Vlaanderen benut zijn poorten 
optimaal. Op het gebied van logistiek wordt onze strategische ligging en technologische kennis omgezet in 
duurzame logistiek. Ook in andere sectoren waar Vlaanderen over sterke troeven beschikt wordt een kennis
- en marktpositie opgebouwd.

De noodzakelijke investeringen in de uitbouw en het onderhoud van de fysieke infrastructuur (transport-, 
informatie- en nutsinfrastructuur) worden tijdig gepland en uitgevoerd, zodat die infrastructuur gewenste 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen ondersteunt. Via regulering en marktordening wordt 
gezorgd voor de juiste prikkels om de infrastructuur optimaal te benutten. Via het bevorderen, bewaken en 
zo nodig afdwingen van een goede werking van de goederen- en dienstenmarkten streven we naar lage 
prijzen en een transparant en gediversifieerd aanbod geleverd door efficiënte en innovatieve 
ondernemingen.

De doelstellingen die impact hebben op bereikbaarheid en mobiliteit zijn deze over innovatie (4), logistiek en 
infrastructuur (6), eco-efficiëntie (8), milieu (14) en mobiliteit (16). Specifiek over de poorten zegt doelstelling 
6 dat de economische poorten in 2020 vlot bereikbaar zijn via de verschillende transportmodi (weg, spoor, 
water of lucht) en via de verschillende transportdragers (zowel privaat als openbaar vervoer). 
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Infrastructuurplannen
Naast de algemene beleidsplannen bestaan er voor iedere modus infrastructuurplannen die de noodzaak 
van aanpassingen aan infrastructuur weergeven. Een aantal van de projecten in de plannen zijn 
rechtstreeks gelinkt aan de havens. Andere projecten zijn meer gericht op het hinterland. De selectie van de 
projecten is gebeurd op basis van meerdere selectiecriteria waarbij de link met de poorten niet voor iedere 
modus even sterk is. 

Mobiliteitsplan Vlaanderen 2001
Het Mobiliteitsplan Vlaanderen selecteerde missing links voor weg, spoor en binnenvaart. Het realiseren van 
alle projecten moet uitmonden in een betere mobiliteit (bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid en milieu) voor Vlaanderen.

Voor het wegvervoer zijn 27 missing links geselecteerd. Hiervan zijn er, tien jaar later, twee volledig 
gerealiseerd. Van de missing links zijn er negen rechtstreeks gelinkt aan de ontsluiting van de economische 
poorten. 

 

 

 

Spoorvervoer
Het Investeringsplan 2001 - 2012 van Infrabel (NMBS bij het opstellen van het document) omvat eveneens 
projecten die rechtstreeks gelinkt zijn aan de ontsluiting van de havens. Het gaat om:

Het realiseren van de Europese goederenvervoercorridors tegen 2013. De Ijzeren Rijn maakt deel uit 
van deze corridors.

•

Voor de haven van Antwerpen: tweede spoortoegang (een noodzakelijke ingreep voor een optimaal 
gebruik van de Ijzeren Rijn), Lijn 27A, Liefkenshoekspoortunnel

•

Haven van Zeebrugge: spoorbundels, bocht ter Doest, Derde spoor Brugge – Zeebrugge en 3e en 4e 
spoor tussen Brugge en Gent

•

In het najaar van 2011 zal Infrabel een nieuw ontwerpinvesteringsprogramma voor de komende 12 jaar 
voorleggen aan de federale regering. Deze zal dan in overleg met de gewestregeringen een nieuw 
Investeringsprogramma opmaken dat loop tot 2025.

Om de opmaak van dit investeringsprogramma voor te bereiden maakt de Vlaamse Regering een eigen 
Vlaamse spoorstrategie op. Deze strategie wordt verwacht in de zomer van 2011. 

Infrastructuurmasterplan binnenvaart
Als input voor het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014 maakten de 
waterwegbeheerders een Infrastructuurmasterplan op dat de door hen 
gewenste infrastructuurprojecten oplijst. Hier staan eveneens de missing links 
uit het Mobiliteitsplan Vlaanderen 2001 in opgenomen. Door de lange looptijd 
van de projecten zijn deze nog niet gerealiseerd. Ook bij de binnenvaart zijn 
andere factoren dan de bereikbaarheid van de havens prioritair bij het 
selecteren van de projecten.

De belangrijkste routes voor het ontsluiten van de havens zijn de Seine-
Schelde-verbinding, het Zeekanaal Brussel-Schelde en het Albertkanaal waar 

het pand Wijnegem-Antwerpen moet verbreed worden en de bruggen verhoogd. 

Plannen van de havens
Het Havendecreet en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gaven de contouren aan dat voor elk 
havengebied een strategisch plan en een ruimtelijk uitvoeringsplan moest opgesteld worden. Het strategisch 
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plan moest de leidraad vormen van maatregelen die de havens de mogelijkheid moeten bieden om een 
economische poort te zijn. Op basis van de strategische plannen wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan 
opgemaakt dat het havengebied afbakent en zo de ruimtelijke ontwikkeling van de haven voor de lange 
termijn veilig stelt.

De strategische plannen werden tijdens de vorige legislatuur opgemaakt en de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen zijn in opmaak of afgewerkt.

Voor elke haven werden prognoses gemaakt, zowel voor de maritieme stromen als voor de 
hinterlandstromen. Om deze verwachte en gewenste ontwikkelingen te kunnen opvangen zijn 
infrastructurele maatregelen nodig, zowel voor de directe ontsluiting van de havens als in het hinterland, en 
andere maatregelen die ingrijpen op de mobiliteitskeuzes van goederen en personen.

Tabel 6: Synthese van de verwachte groei in de maritieme stromen in de Vlaamse zeehavens

Ton Antwerpen Gent Oostende Zeebrugge

2010 178 miljoen 27 miljoen 4,9 miljoen 49,6 miljoen

Toekomstig 2030: 2020:  2020:

 229-300 miljoen 30 miljoen  74,5 miljoen

Evolutie +25%-63% +11%  +50%

 

Bron: Strategische plannen

Gezien de focus van de strategische plannen: afbakenen van het havengebied, worden de nodige 
mobiliteitsmaatregelen, zowel infrastructurele als andere, niet grondig uitgewerkt. De MORA heeft aan de 
bevoegde ministers reeds meermaals aangegeven dat uit de strategische plannen beslissingen zullen 
volgen die het beleidsdomein "havens" ver overschrijden. Het is noodzakelijk om de consequenties van de 
geplande havenontwikkelingen, die betrekking hebben op het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 
op een geïntegreerde wijze voor te bereiden binnen het beleidsdomein.

De directe ontsluiting van de havens is meegenomen in de plannen. De noodzakelijke ingrepen in het 
hinterland om de verdubbelde trafiek, die weliswaar niet allemaal naar het hinterland gaat, op te vangen zijn 
niet verzekerd. De strategische plannen gaan uit van een mobiliteitsbeleid dat hiermee rekening houdt. Het 
nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen zal uitwijzen of dit het geval is. 

Algemene prognoses
Het Federaal Planbureau publiceerde in 2009 langetermijnvooruitzichten voor het transport in België. In 
deze prognoses zitten de trafieken gelinkt aan de Vlaamse havens weliswaar inbegrepen, maar ze geven 
een beeld van de verwachte verkeersgroei tegen 2030.

De weergeven modal split is deze voor heel België. Deze wijkt af van de modal split in Vlaanderen of voor 
de havens omdat hij afhankelijk is van de grootte van de goederenstroom en de samenstelling ervan naar 
goederencategorieën. 

Tabel 7: Goederenvervoer (miljard tonkm)  

 2005
Evolutie  
2005 2030

Tonkm in 2030 Modal split 2030

Weg 30,23 +51% 45,79 74%

Spoor 3,94 +100% 7,88 13%

Binnenvaart 4,57 +72% 7,87 13%

Totaal 38,74 +60% 61,98 100%
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Bron: Federaal Planbureau, 2009  

 

Tabel 8: Personenvervoer in België (miljard reizigerskm)

Motief 2005 2030 Stijging

Woon-werk 34 40 18%

Woon-school 8 10 29%

Andere 83 112 35%

Totaal 125 163 30%

    

Bron: Federaal Planbureau, 2009 

Hoewel andere prognoses andere resultaten geven, blijft er een stijgende trend in mobiliteit en 
verplaatsingen vast te stellen. Het goederenvervoer blijft een sterke groeier met de helft van de trafiek erbij, 
het personenvervoer zou met een derde toenemen. De combinatie van deze twee trafieken zijn 
bedreigingen voor de bereikbaarheid. 

Definitie bereikbaarheid
Bereikbaarheid geeft aan in welke mate de ruimtelijk-infrastructurele structuur bedrijven, voorzieningen en 
andere activiteitenplaatsen in staat stelt mensen, goederen en informatie op diverse tijdstippen te 
ontvangen. Bereikbaarheid is ook het gemak waarmee mensen en goederen een reeks voorzieningen 
kunnen bereiken.

Bereikbaarheid kent dus twee componenten: de geografische en de verkeerskundige. Een plaats kan pas 
bereikbaar genoemd worden als ze infrastructureel toegankelijk is, maar ook praktisch.

Een poort kan je theoretisch gezien als bereikbaar beschouwen als:

De infrastructurele ontsluiting van de poort naar alle verkeersnetwerken aanwezig is.•
De poort een centrale plaats in de verkeersnetwerken inneemt•
De poort in verbinding staat met potentiële interactiegebieden•
De poort op alle tijdstippen via alle netwerken op een vlotte manier te bereiken is•
De afwikkelkwaliteit van het verkeerssysteem toelaat om de poort op ieder ogenblik te bereiken•
De voorspelde groei kan opgevangen worden en niet belemmerd worden•

Bovenstaande punten geven aan hoe op ideale wijze een poort bereikbaar moet zijn. 

Streefdoel middenveld
In het Pact 2020 formuleert het middenveld waar het naartoe wil met de bereikbaarheid in Vlaanderen. Om 
de poorten vlot bereikbaar te maken via de verschillende transportmodi (weg, spoor, water en lucht) en via 
de verschillende transportdragers (zowel privaat als openbaar vervoer) moeten er minder dan 5% 
verliesuren (op het totaal aantal gereden voertuiguren) op de hoofdwegen gereden worden en moeten de 
missing links in het transportnetwerk (weg, water en spoor) uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
weggewerkt zijn. Randvoorwaarde is dat de milieu-impact van het goederen- en personenvervoer wordt 
beperkt.

Daarnaast zal het Pact 2020 vervoersstromen dynamisch beheren, logistieke spelers aantrekken die ten 
volle toegevoegde waarde en werkgelegenheid creëren, de economische groei loskoppelen van het geheel 
van de emissies, logistiek als speerpuntdomein voor innovatie, comodaliteit inzetten in het mobiliteitsbeleid, 
voldoen aan de milieudoelstellingen en het aantal autoverplaatsingen in het woon-werkverkeer sterk 
beperken.
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In de bijdrage van de SERV voor het Vlaamse regeerakkoord, Stapstenen voor de nieuwe Vlaamse 
Regering, geven de sociale partners in de SERV aan welke stappen de Vlaamse Regering moet zetten om 
de bereikbaarheid, zoals ze geformuleerd wordt in het Pact 2020, te realiseren: een actieplan om congestie 
te bestrijden, een nieuw systeem voor de variabilisering van verkeersgerelateerde belastingen, een rollend 
driejareninvesteringsprogramma voor alle vervoersmodi, voor iedere poort de mobiliteitsimpact in kaart 
brengen en een bereikbaarheidsplan opmaken, indicatoren formuleren voor het opvolgen van het 
mobiliteitsbeleid, 2/3 van de missing links realiseren tegen 2014, dynamische verkeerssignalisatie op alle 
snelwegen en ringwegen, one-stop-shop concept voor logistieke bedrijvigheid, in kaart brengen en 
stroomlijnen van steun en subsidiekanalen voor onderzoek en ontwikkeling in logistiek. 

Bereikbaarheid poorten
Na de economische crisis van 2009 stelt de MORA een heropleving vast van de economie en in het 
verlengde daarvan opnieuw een toename van het verkeer. De capaciteit van de netwerken rond de 
economische poorten komt daardoor onder druk te staan. Dit heeft impact op de ambities van Vlaanderen 
om een logistieke topregio te blijven. Diverse signalen geven aan dat Vlaanderen zijn toppositie op het vlak 
van logistiek dreigt te verliezen.

In Vlaanderen bestaan er verschillende plannen die doelstellingen formuleren om de bereikbaarheid van de 
poorten te verzekeren. De samenhang tussen deze plannen ontbreekt echter. Bovendien is de budgettaire 
ruimte beperkt, waardoor het moeilijk wordt om alle noodzakelijke en wenselijke beleidsingrepen uit te 
voeren.

Goede infrastructuur is onontbeerlijk voor een goede bereikbaarheid. In elk van de netwerken situeren zich 
nog belangrijke missing links, waarvan enkele al geruime tijd zijn vastgesteld maar nog niet gerealiseerd 
zijn. Daarnaast opereren de infrastructuurnetwerken momenteel grotendeels naast elkaar. 

Autobezit en autogebruik
De auto is veruit het belangrijkste vervoermiddel. Toch dringt zich een 
rationeler omgaan met de auto op omwille van bereikbaarheid, 
toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en milieu.

De Vlaamse Regering wenst verkeersfiscaliteit te hervormen met het oog op 
een vergroening en een eerlijkere beprijzing. De MORA pleit om hierbij een 
integrale visie te ontwikkelen op autobezit en autogebruik.

We besteden in het mobiliteitsverslag dan ook ruim aandacht aan de 
uitdagingen die met autobezit en autogebruik verbonden zijn. Op basis van 

een cijfermatige onderbouwing trachten we vanuit het maatschappelijk middenveld enkele krijtlijnen uit te 
zetten voor het debat rond een hervorming van de autofiscaliteit die inpasbaar is een globale transitie naar 
duurzame mobiliteit. 

Evolutie autobezit
In 2010 zijn officieel 3.126.050 personenwagens geregistreerd in Vlaanderen. Dit is het hoogste aantal ooit. 
In dat jaar werden 286.285 nieuwe wagens verkocht. Voor 85% zijn dit echter wagens ter vervanging van 
een vorige wagen, voor 15% gaat het werkelijk om een bijkomende wagen. In 2010 is het Vlaamse 
wagenpark dus gegroeid met bijna 40.000 auto's.

Hiermee wordt de trend van een groeiend wagenpark nog steeds verder gezet: gemiddeld 36.000 wagens 
per jaar extra het afgelopen decennium.

Figuur 4: Aantal personenwagens in Vlaanderen
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Bron: SVR

Tabel 9: Aantal personenwagens in Vlaanderen  

 
aantal 
personenwagens

aantal nieuwe 
personenauto's

aantal extra 
personenwagens

extra/nieuwe

1999 2.705.453 260.332 52.741 20%

2000 2.764.125 277.976 58.672 21%

2001 2.803.115 262.296 38.990 15%

2002 2.837.627 253.708 34.512 14%

2003 2.863.443 249.807 25.816 10%

2004 2.896.606 268.063 33.163 12%

2005 2.927.065 263.599 30.459 12%

2006 2.963.916 287.874 36.851 13%

2007 3.000.869 278.556 36.953 13%

2008 3.049.789 288.085 48.920 17%

2009 3.086.631 252.010 36.842 15%

2010 3.126.050 286.285 39.419 14%

     

Bron: SVR   

In de 'Sociale Staat van Vlaanderen wordt aangetoond dat in de meerderheid van 9 bestudeerde Europese 
landen het autobezit met meer dan 10% is toegenomen op minder dan tien jaar tijd, met als gevolg dat er in 
2008 ongeveer 500 auto's per 1.000 personen in de EU15 zijn.
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Het autobezit blijkt in het Vlaamse Gewest hoger in vergelijking met het Brusselse en vooral het Waalse 
Gewest. In het Brusselse Gewest heeft 31% van de gezinnen geen auto, terwijl dit in het Vlaamse en 
Waalse Gewest 16% respectievelijk 19% bedraagt.

Uit cijfers van Onderzoek VerplaatsingsGedrag Vlaanderen (OVG3) blijkt dat proportioneel meer wagens 
nieuw dan tweedehands worden gekocht. 48,5% van de auto's zijn nieuwe wagens gekocht door een gezin, 
41% van de auto's zijn tweedehandswagens gekocht door een gezin.

Tabel 10: Verdeling van de personenwagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn  

bezit Percent

door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht 48,48

door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands gekocht 40,76

bedrijfswagen die ik voor privé-doeleinden mag gebruiken 8,94

bedrijfswagen die ik niet voor privé-doeleinden mag gebruiken 1,36

wagen via een systeem van autodelen 0,07

andere 0,40

     

Bron: OVG3    

10% van de personenwagens zijn bedrijfswagens. De proportie bedrijfswagens die men wel/niet voor 
privédoeleinden mag gebruiken, ligt op een verhouding 87/13%.

Op basis van cijfers van Febiac blijkt dat in 2008 79% van de personenwagens zijn ingeschreven door 
particulieren en 21% door bedrijven. De zogenaamde bedrijfswagens (leasingwagens) hebben slechts een 
aandeel van 6% in de totale vloot van personenwagens.

Het aantal personenwagens in bezit van bedrijven stijgt wel duidelijk sneller dan het gemiddelde wagenpark: 
leasewagens +17% in de periode 2003-2008 en niet-lease +34%.

Hoewel deze groep maar een beperkt aandeel in de totale vloot opneemt, groeit deze groep in nominale 
cijfers bijna even sterk als de vloot in bezit van particulieren.

Tabel 11: Evolutie van het wagenpark (personenwagens) naar type eigenaar  

Ingeschreven op naam van 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ondernemingen 344.919 354.148 367.702 387.425 409.758 437.652

waarvan leasing 148.453 145.837 148.450 154.454 162.655 174.306

Zelfstandig + vrij beroep 187.375 186.705 188.743 188.716 190.432 191.031

Particulieren 2.322.804 2.344.984 2.358.412 2.377.907 2.393.890 2.404.358

Totaal 2.855.098 2.885.837 2.914.857 2.954.048 2.994.080 3.033.041

 

Bron: Febiac      
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Figuur 5: Aandeel personenwagens in bezit van bedrijven t.o.v. totale 
personenwagenpark Vlaanderen

Bron: Febiac

Bij de interpretatie van de cijfers over autobezit moet rekening gehouden worden met de problemen ten 
gevolge van de overgang van de oude naar de nieuwe Europese nummerplaat sinds november 2010. 
Hierdoor is er een van vertragingen opgetreden bij de schrappingen van oude nummerplaten. De DIV-
schrappingsmachine had en heeft onvoldoende capaciteit om alle teruggestuurde oude nummerplaten 
effectief te registreren. De kans bestaat dat er een statistische overschatting is van het DIV-autopark 
ontstaan is omdat zowel de oude als de nieuwe Europese nummerplaat van vele wagens in de statistieken 
zitten, daar waar het eigenlijk telkens maar om 1 wagen gaat voor 2 nummerplaten en die dus dubbel geteld 
wordt.

Conclusie

Het autobezit in Vlaanderen blijft verder stijgen en ligt hoger dan Brussel en Wallonië.

Hoewel wagens in bezit van ondernemingen een beperkt aandeel van het wagenpark uitmaken, hebben zij 
een belangrijk aandeel in de groei van het wagenpark.

Evolutie autogebruik
In 2009 werden in Vlaanderen 46 miljard voertuigkilometers met de wagen afgelegd. Sinds 1995 is het 
aantal voertuigkilometers met 18% toegenomen. Dit is een hogere groei dan het aantal personenkilometers 
met de wagen. Dit betekent dat de bezettingsgraad van de wagen daalt. De autobestuurder zit vaker alleen 
of heeft minder passagiers.

Tabel 12: Groei automobiliteit Vlaanderen

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

personenkilometers 100% 101% 103% 105% 109% 107% 108% 109% 109% 111% 110% 111%

voertuigkilometers 100% 101% 104% 107% 111% 111% 112% 113% 113% 114% 114% 115%

                

 
Bron: SVR               

Gemiddeld wordt met een personenwagen in Vlaanderen jaarlijks 16.338 km afgelegd. Dit cijfer is 
opmerkelijk hoger dan cijfers voor Frankrijk en Nederland, met respectievelijk 13.100 km/jaar en 13.840 
km/jaar voor 2006. (OVG 3)

89% van de Vlamingen geven aan dagelijks of enkele keren per week gebruik te maken van de auto 
(OVG3). De auto is dan ook het populairste vervoermiddel voor nagenoeg alle leeftijden (uitgezonderd 
tieners en 65+) en op alle afstanden (uitgezonderd verplaatsingen <0,5km).

Tabel 13: Verdeling van de verplaatsingen volgens hoofdvervoerwijze en leeftijd   
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Hoofdvervoerwijze 6-12 13-15 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Autobestuurder - - 23,9% 59,9% 67,7% 62,7% 50,7% 39,6%

Autopassagier 58,8% 39,8% 22,2% 13,8% 7,7% 10,0% 13,3% 17,3%

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

Brom/snorfiets 0,3% 0,0% 2,3% 0,1% 0,8% 0,7% 0,2% 0,5%

Trein 0,3% 2,3% 4,1% 2,5% 1,8% 1,5% 0,8% 0,4%

Lijnbus, tram, metro 2,0% 10,5% 10,3% 2,3% 1,7% 1,6% 2,2% 4,8%

Autocar 2,3% 1,6% 0,3% 0,1% 0,0% 0,5% 0,3% 0,6%

Fiets 17,5% 34,1% 21,0% 8,6% 8,4% 11,4% 16,0% 16,6%

Te voet 17,3% 11,0% 15,3% 11,7% 9,9% 1,0% 15,2% 19,7%

Andere 1,2% 0,4% 0,6% 0,7% 1,8% 1,1% 1,1% 0,6%

         

Bron: OVG3        

Figuur 6: Aantal verplaatsingen per dag van Vlamingen

Bron: OVG3

Toch stijgt het aantal personen- en voertuigkilometers bij personenwagens minder sterk dan voorheen. 
Mogelijke factoren die deze evolutie beïnvloeden zijn: mensen die hun auto inruilden voor allerhande 
alternatieven of nog de toegenomen congestie op de wegen. Die verzadiging kan het gevolg zijn van de 
toenemende schaarste aan ruimte (zie ruimteclaims in het kader van het RSV), de ongelijkmatige 
verspreiding van het verkeer doorheen de dag of het teruglopende maatschappelijke draagvlak voor nieuwe 
weginfrastructuur.

Algemeen wordt aangenomen dat mobiliteit toeneemt door de groei van de bevolking en van economische 
activiteiten. Voor Vlaanderen zien we dat het aantal voertuigkilometers en het aantal personenwagens de 
voorbij 15 jaar sneller stegen dan de bevolking, maar minder snel dan het BBP per inwoner. Opmerkelijk is 
dat de evolutie van het aantal afgelegde kilometers wel gevoelig is voor de economische crisis waar op 
basis van jaarcijfers we merken dat het bezit van de wagen dit niet of nauwelijks is. De economische crisis 
doet mensen niet plotseling hun auto verkopen.
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Toch zag FEBIAC onder invloed van de economische malaise en het gebrek aan consumentenvertrouwen 
een gemiddelde daling van maar liefst 12,8% van nieuw ingeschreven personenvoertuigen voor de periode 
oktober 2008 t.e.m. maart 2009. Mensen hebben de vervanging van hun oude door een nieuwe uitgesteld. 
Bedrijven keken eveneens de kat uit de boom en kozen er bijvoorbeeld voor om lopende leasecontracten te 
verlengen.

Nadien herstelde de markt zich goed en werden opnieuw meer wagens gekocht. Gedurende een korte 
periode is er dus weldegelijk een invloed geweest van de economische crisis op het aankoopgedrag van 
particulieren en bedrijven, maar op jaarbasis heeft de groei van het wagenpark zich gewoon doorgezet.

Figuur 7: Evolutie autobezit en gebruik

Grafiek op basis gegevens SVR

Conclusie

De bezettingsgraad van de personenwagen daalt: de autobestuurder zit vaker alleen of heeft minder 
passagiers.

•

Het gebruik van een wagen varieert meer met de economische conjunctuurschommelingen dan het 
bezit van een wagen.

•

Samenstelling wagenpark naar brandstoftype
In 2010 bestaat het Vlaamse personenwagenpark voor 38,5% uit benzinewagens en 60,5% uit 
dieselwagens. In België heeft de afgelopen jaren een sterke verdieselijking plaatsgevonden. Op 15 jaar tijd 
steeg het aandeel van dieselwagens van 35% naar ruim 60%.

Tabel 14: Aandeel dieselwagens in de vloot (personenwagens), in %

 1995 2000 2005 2010

Vlaams Gewest 35,1 42,2 50,7 60,5

     

Bron: SVR     

75% van de nieuw ingeschreven wagens zijn dieselwagens; bij bedrijfswagens ligt dit aantal nog hoger. 
Hoewel dieselwagens een lager verbruik en CO2-uitstoot kennen, stoten ze wel meer schadelijke stoffen uit. 
Federale fiscale hervormingen van de afgelopen jaren met het oog op een CO2-reductie tot gemiddeld 120 
g/km voor alle nieuw ingeschreven personenwagens tegen 2015, heeft de verdieselijking nog versterkt.

Hoe ouder de dieselwagens, hoe slechter ze scoren in vergelijking met benzinewagens wanneer gekeken 
wordt naar de verschillende milieucomponenten. Hoewel dieselwagens de afgelopen jaren als gevolg van de 
introductie van de euronormen steeds hogere Ecoscore halen en zo dichter bij benzinewagens komen, 
scoren zij nog steeds slechter. Bovendien blijken dieselwagens, ook de nieuwere, in het verkeer slechter te 
presteren dan in de officiële testcyclus. Dit geldt ook voor benzinewagens.
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Algemeen wordt aangenomen dat dieselwagens beter geschikt zijn dan benzinewagens wanneer veel 
gereden wordt op grote afstanden. Dieselwagens zijn efficiënter dan benzinewagens op lange trajecten. In 
Vlaanderen zijn dergelijke trajecten eerder uitzonderlijk. Door een koude motor en veel stop-en-go-verkeer 
als gevolg van files, kruispunten en andere verkeersobstakels blijken dieselwagens gemiddeld dubbel 
zoveel uit te stoten dan bij vlot verkeer en warme motor (studie VAB, 2011). Dit is nefast voor de uitstoot van 
schadelijke stoffen.

Figuur 8: Gemiddelde ecoscore per brandstoftype

Bron: VITO

Conclusie

Het aantal dieselwagens blijft in België verder stijgen. 75% van de nieuw ingeschreven wagens zijn 
dieselwagens; bij bedrijfswagens ligt dit aantal nog hoger.

Hoe ouder de dieselwagens, hoe slechter ze scoren in vergelijking met benzinewagens wanneer gekeken 
wordt naar de verschillende milieucomponenten. 

Uitstoot CO2
De voorbije drie jaar daalde de CO2-uitstoot van wagens sterker dan voorheen. Nochtans had de Europese 
Commissie een vrijwillige overeenkomst afgesloten met de automobielsector (ACEA, JAMA, KAMA) om 
tegen 2008 (2009 voor deze laatste twee) de CO2-emissies van nieuw verkochte personenwagens te laten 
dalen tot 140 g/km. Omdat de doelstelling op vrijwillige basis niet werd gehaald (België strandde op 148 
g/km), kwam de EU eind 2008 met verplichte CO2-emissiestandaarden voor nieuwe wagens tegen 2015. Dit 
wettelijk kader in combinatie met een veranderende markt door duurdere brandstofprijzen en fiscale prikkels 
van overheden, heeft geleid tot sneller dalende gemiddelde CO2-uitstoot.

De klimaatproblematiek kreeg de voorbije jaren ook meer aandacht bij beleid en in de media, waardoor ook 
bedrijven en consumenten gevoeliger worden voor hun persoonlijke CO2-impact. In tegenstelling tot 
investeringen in roetfilters, is de aankoop van zuinige wagens (en dus met lagere CO2-uitstoot) wel 
economische interessant voor de consument. Roetfilters leveren enkel een maatschappelijk voordeel 
(betere luchtkwaliteit en gezondheid) op terwijl wagens met lagere CO2-impact ook het voordeel hebben dat 
ze minder brandstof verbruiken.
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Figuur 9: Gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte wagens

Bron: Eigen bewerking cijfers van ACEA, T&E en VITO

Tabel 15: Gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte wagens in de EU    

  
Registraties 
2009

CO2-
uitstoot 
2009

CO2-
uitstoot 
2008

evolutie 
2008-2009

rangschikking 
2008

1 Frankrijk 2.258.955 134 140 4,7% 2

2 Portugal 158.955 134 138 3,3% 1

3 Malta 6.097 136 147 7,6% 5

4 Italië 2.159.065 136 145 5,8% 3

5 Denemarken 109.417 139 146 5,0% 4

6 België 475.126 142 148 3,9% 6

7 Spanje 828.286 142 148 4,0% 7

8 Ierland 56.254 144 157 7,9% 14

9 Slovakije 69.568 147 150 2,3% 8

10 Nederland 383.868 147 158 7,0% 15

11 Verenigd 
Koninkrijk

1.949.342 150 158 5,3% 17

12 Oostenrijk 319.278 150 158 5,0% 16

13 Polen 219.434 152 153 1,0% 9

14 Slovenië 59.019 152 156 2,5% 12

15 Luxemburg 47.250 153 160 4,4% 18
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16 Hongarije 65.841 153 153 0,0% 10

17 Duitsland 3.765.358 154 165 6,5% 21

18 Tsjechië 158.909 156 154 -0,8% 11

19 Roemenië 115.386 157 156 -0,6% 13

20 Finland 88.740 157 163 3,6% 20

21 Griekenland 220.916 157 161 2,0% 19

22 Cyprus 15.934 161 166 3,0% 22

23 Zweden 208.990 165 174 5,4% 24

24 Lithouwen 7.129 166 170 2,4% 23

25 Estland 9.878 170 177 4,0% 25

26 Bulgarije 20.563 172 n.a. n.a. n.a.

27 Letland 5.123 177 181 2,1% 26

 EU-27 13.782.681 145,7 153,5 5,1%  

 

Bron:T & E

Voor de CO2-uitstoot van nieuw verkochte wagens scoort België in 2009 vrij goed in een Europese 
vergelijking met gemiddeld 142 gC02/km (EU-gemiddelde 145 gCO2/km). Dit goede resultaat wordt 
voornamelijk gehaald door het groot aantal dieselwagens in het park die gemiddeld een lagere CO2-uitstoot 
kennen dan benzinewagens. 

Uitstoot fijn stof en NOx
CO2 heeft impact op het klimaat, maar niet op de luchtkwaliteit. De gezondheid 
heeft voornamelijk te lijden onder de uitstoot van fijn stof en NOx.

In praktijk zijn de emissies van schadelijke stoffen vaak beduidend hoger dan 
aanvankelijk ingeschat op basis van de Europese emissiegrenswaarden. Dat het 
Europees beleid minder effectief blijkt dan gedacht is problematisch voor 
Vlaanderen. Hoewel dit niet alleen aan het verkeer te wijten is, werden gedurende 
de eerste drie maanden van 2011 al meer overschrijdingen van de Europese 
normen vastgesteld dan in heel 2010.(Hoewel verkeer niet de enige bron van fijn 
stof is, heeft het wel een belangrijk aandeel. Fijn stof van dieselwagens is ook erg 
schadelijk voor de gezondheid. De Vlaamse leefmilieuminister verklaarde in mei 
2011 in het Vlaams parlement dat alle sectoren maatregelen zullen moeten nemen: 

gebouwenverwarming, industrie, landbouw en verkeer.)

Bovendien besliste de Europese Commissie begin april om België voor het Europees Hof te dagvaarden 
wegens de aanhoudende overschrijding van de normen. Een eerdere aanvraag van België om uitstel te 
verkrijgen om de normen te halen, werd door de Europese Commissie afgewezen. De Commissie meent dat 
er in ons land onvoldoende maatregelen worden genomen om de fijn stof uitstoot onder controle te houden.

Hoewel de algemene bijdrage van Vlaams verkeer aan de totale fijnstofconcentratie in Vlaanderen beperkt 
is, verdient het toch de nodige aandacht. De impact van emissies door verkeer, en dan vooral wegverkeer, 
op de gezondheid is niet te onderschatten. In stedelijk gebied en dan vooral in drukke, nauwe 
verkeersstraten en langs snel- en ringwegen ligt het aandeel van het verkeer in stofconcentratie tot 30 à 
40% hoger dan enkele honderden meter er vandaan. Komt daarbij dat het verkeer woon- en verblijfgebieden 
doorsnijdt waardoor mensen direct blootgesteld worden aan vaak onverdunde emissies. Ten slotte blijkt dat 
het fijn stof uit de verbranding van fossiele brandstoffen meer toxisch is dan deze van andere bronnen.
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Binnen de Vlaamse verkeersemissies aan de stofconcentratie in Vlaanderen zijn de personenauto's zijn 
verantwoordelijk voor meer dan de helft van de fijn stof uitstoot van transport.

Dieselwagens verbruiken relatief minder brandstof, maar stoten meer stikstofoxiden en fijn stof uit. Hierdoor 
scoren dieselwagens wat betreft milieu algemeen genomen slechter dan benzinewagens. Met ingebouwde 
roetfilter in nieuwe wagens kan tot meer dan 90% van het fijn stof opgevangen worden, met achteraf 
geplaatste filters tot 50%. Het aandeel wagens uitgerust met een roetfilter blijft in Vlaanderen tot op heden 
eerder beperkt. De verplichte uitrusting met roetfilter van nieuwe auto's zal hierin een verbetering teweeg 
moeten brengen.

Conclusie

Op het gebied van de reductie van CO2 beweegt heel wat. Onder impuls van het EU-beleid worden 
steeds zuiniger wagens geproduceerd en verkocht.

•

Ook de fiscaliteit heeft nog geen strategie ontwikkeld voor de vergroening van het wagenpark. 
Diverse CO2-maatregelen hebben wel geleid tot een versnelde daling van de CO2-uitstoot van nieuw 
ingeschreven wagens, wat gepaard is gegaan met een nog sterkere verdieselijking.

•

De verdieselijking helpt de CO2-doelstellingen (sneller) te halen, maar zorgt voor bijkomende 
problemen op het gebied van luchtkwaliteit in onze steden en dat de NOx-emissies in Vlaanderen 
minder snel dalen dan in onze buurlanden.

•

De aanpak van CO2, fijn stof en NOx kan niet los van elkaar gezien worden.•

 

Schonere voertuigen en brandstoffen
Onder impuls van Europees beleid (de euronormering, klimaat- en energiebeleid, productnormering en 
luchtkwaliteit) daalt in de EU de milieu-impact van voertuigen drastisch. We zien ook dat nieuwe 
aandrijftechnieken stilaan hun intrede doen in het wagenpark, maar het aantal van dergelijke wagens is nog 
erg klein.

Tabel 16: Aantal voertuigen per brandstoftype in Vlaanderen

brandstoftype 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

benzine 1.553.700 1.526.344 1.498.400 1.467.265 1.431.105 1.398.408 1.350.054 1.308.350 1.264.683 1.230.415 1.203.644

diesel 1.165.914 1.226.618 1.288.482 1.347.148 1.419.648 1.485.359 1.572.975 1.654.546 1.749.711 1.823.260 1.890.843

LPG 37.682 43.661 44.264 42.563 39.393 36.846 34.528 31.618 29.022 26.531 23.573

elektriciteit 11 8 10 7 10 7 6 3 5 4 20

hybride*          25 1.533

aardgas          44 70

mengsmering          5 4

diesel + gas          2 7

elektriciteit + 
LPG

         1 0

niet nader 
bepaald

6.818 6.484 6.471 6.460 6.450 6.445 6.353 6.352 6.368 6.344 6.356

totaal 2.764.125 2.803.115 2.837.627 2.863.443 2.896.606 2.927.065 2.963.916 3.000.869 3.049.789 3.086.631 3.126.050

            

Bron: SVR           
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In de CLEVER-studie werden simulaties uitgevoerd over de veranderende samenstelling van het wagenpark 
in België. Omwille van relatief lange levensduur van een voertuig zal de vergroening van het wagenpark 
slechts geleidelijk aan optreden.

Opmerkelijk is dat, bij lopend beleid, het wagenpark in 2030 nog steeds voor meer dan de helft uit 
dieselwagens zal bestaan, terwijl het aantal benzinewagens verder afneemt. Hybride en elektrische 
voertuigen hebben een aandeel van minder dan 25%. Dieselwagens zullen dan bijna allemaal voldoen aan 
de euro6norm. In 2020 zal echter nog circa 60% van de wagens euro 5, euro4 en euro4 bestaan. Verder 
blijken Hybride wagens sneller door te breken dan elektrische wagens en zullen zowel waterstofcel en CNG 
tegen 2030 nog maar amper doorbreken.

Ondanks de beschikbaarheid van steeds schonere aandrijfconcepten hangt de keuze voor aanschaf van 
een schoon voertuig slechts ten dele af van de technologie zelf. Zaken als beschikbaarheid van 
brandstoffen, het gebruikersprofiel, de vereiste investeringen inzake structuur, de risico's van nieuwe 
technologie, etc. zijn minstens even belangrijk.

Het aantal voertuigen, de gereden kilometers en de samenstelling van het wagenpark kan wel beïnvloed 
worden door het beleid (alsook de wijze waarop verkeer gebruik kan maken van de infrastructuur). 
Afhankelijk van de samenstelling van het beleidspakket kan dit een verregaande bijsturing betekenen.

Figuur 10: Relatief aandeel van auto's volgens brandstoftype

Bron: CLEVER-studie
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Figuur 11: Relatief aandeel wagen volgens de euronorm

Bron: CLEVER-studie

Conclusie

Stilaan beginnen alternatieve, schonere, brandstoffen ingang te vinden in het wagenpark maar hun aandeel 
blijft marginaal.

Europees beleid
Het Internationaal Energie Agentschap (IEA, 2009) verwacht een groei van de 
energievraag voor transport van 50% tegen 2050. Tegelijk moet de 
wereldwijde uitstoot van CO2 met minstens 80% gereduceerd worden. Om 
aan die uitdaging te voldoen heeft de Europese Commissie een strategie 
vooropgesteld om te komen tot schonere en zuiniger voertuigen. Tot voor kort 
bestond de strategie erin vooral in te zetten op de vergroening van 
conventionele voertuigen en brandstoffen.

Om ook de langetermijnuitdagingen aan te pakken heeft de Europese 
Commissie een tweesporenbeleid voorgesteld waarbij tegelijkertijd steun wordt 

verleend aan schone en energiezuinige voertuigen met conventionele verbrandingsmotoren en aan de 
verspreiding van baanbrekende technologie voor zeer koolstofarme voertuigen.

Concreet betekent dit de steun aan:

alternatieve brandstoffen voor verbrandingsmotoren, ter vervanging van benzine of diesel, waaronder 
vloeibare biobrandstoffen en gasbrandstoffen (zoals lpg, gecomprimeerd aardgas en biogas). 
Bovendien moet er wel gewerkt blijven worden aan verbetering van de kwaliteit van conventionele 
benzine- en dieselbrandstoffen;

•

elektrische voertuigen, die voor hun voortstuwing gebruikmaken van een elektromotor en elektrisch 
worden opgeladen. De energie wordt opgeslagen in accu's of in alternatieve opslagsystemen in het 
voertuig. In de nabije toekomst blijven elektrische voertuigen wellicht een nicheproduct, maar 
verwacht wordt dat de verkoop later zal toenemen naarmate de accutechnologie beter wordt. In 
studies wordt het marktaandeel van nieuwe elektrische auto's met een accu geraamd op 1 tot 2% in 
2020 en 11 tot 30% in 2030. Het marktaandeel van "plugin" hybride voertuigen wordt geraamd op 2% 
in 2020 en 5 tot 20% in 2030.

•

waterstofvoertuigen, die een soortgelijke milieuwinst kunnen opleveren als elektrische auto's met een 
accu. Ook deze voertuigen zijn uitgerust met elektrische motoren, maar de elektriciteit wordt aan 
boord van het voertuig opgewekt door brandstofcellen die waterstof gebruiken.

•

In de toekomst zal dus een diversificatie naar aandrijftechniek optreden, maar welke mix zal afhangen van 
internationale tendensen en de keuzes die overheden maken om bepaalde aandrijftechnieken al dan niet te 
ondersteunen.
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Conclusie

De Europese Commissie wil inzetten op zowel schone en energiezuinige voertuigen met conventionele 
verbrandingsmotoren als de verspreiding van baanbrekende technologie voor zeer koolstofarme voertuigen. 

Kostprijs
Het aandeel van gezinsuitgaven besteed aan verkeer en vervoer bedraagt in Vlaanderen 13,4% van de 
totale consumptie. Hiermee zit Vlaanderen op het EU-gemiddelde. Nederlands scoort met 11,9% lager, 
Duitsland (13,8%), Frankrijk (14,5%) en Wallonië (15%) hoger. In de jaren 1990 steeg dit percentage, maar 
sindsdien is geen stijgende trend meer te zien.

Figuur 12: Gezinsuitgaven verkeer en vervoer tov het beschikbaar inkomen

Bron: SVR
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Figuur 13: Gezinsuitgaven verkeer en vervoer tov de totale consumptie

Bron: SVR

Figuur 14: Gezinsuitgaven verkeer en vervoer in Vlaanderen

Bron SVR

In 2008 werd door gezinnen gemiddeld circa 4500 euro besteed aan verkeer en vervoer; in 2000 was dat 
ongeveer 4000 euro. De verhouding van de voertuigbezitskosten en –verbruikskosten blijft nagenoeg gelijk 
in de tijd.

In vergelijking met andere landen en regio's besteden de Vlaamse gezinnen relatief veel aan de aankoop 
van voertuigen (Vlaanderen 44%; EU-gemiddelde 30% ) en heel weinig aan vervoersdiensten (Vl: 4%; EU-
gemiddelde: 18%). Nochtans bezit de Vlaming ongeveer evenveel wagens dan gemiddeld in Europa. Het 
aandeel van gebruikskosten zit met 52% op het EU-gemiddelde.

pagina 33 van 55

15/09/2011file://C:\Users\mmuylle\Desktop\5112.htm



Figuur 15: Gezinsuitgaven voor verkeer en vervoer in de EU

Bron SVR

Figuur 16: Gezinsuitgaven voor verkeer en vervoer tov van de totale consumptie in de 
EU

Bron SVR

Sinds midden jaren 1990 is een stijgende tendens van de brandstofprijzen zichtbaar. Die groei versnelt nog 
vanaf midden jaren 2000. De algemene verwachting is dat de olieprijzen verder zullen stijgen. In welke mate 
dit zal gebeuren, daarover is minder overeenstemming en houdt ondermeer verband met het al dan niet 
optreden van Peak Oil en/of beleidsmatig optreden in functie van energie-efficiëntie en -differentiatie. In de 
scenario's van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt uitgegaan van een groei van brandstofkosten 
van 50 à 90%.
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Figuur 17: Gemiddelde maximumprijzen brandstof België

Bron: SVR

Figuur 18: Evolutie prijs per vat ruwe olie

Bron: IEA

Conclusie

De uitgaven aan verkeer en vervoer blijven voor de Vlaamse gezinnen stijgen. Hierbij valt op dat de 
Vlaming relatief veel uitgeeft aan de aankoop van een wagen.

•

Gezien de stijgende brandstofkosten zal energie-efficiëntie steeds belangrijker worden binnen deze 
uitgaven.

•
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Sociaal-economische aspecten

Wetenschappelijke verklaringen
Kostprijs is een belangrijke factor, maar daarnaast zijn er verschillende andere factoren die autogebruik en 
autobezit kunnen verklaren. Verschillende wetenschappelijke modellen zijn beschikbaar die de complexe 
relaties tussen de verschillende factoren trachten in beeld te brengen en te verklaren.

Verplaatsingsgedrag kan bijvoorbeeld verklaard worden aan de hand van drie clusters van factoren: een 
ruimtelijke component (stedelijk versus landelijk, dichtheid, functiemenging, ...), een socio-economische 
component (leeftijd, gezinssamenstelling, opleidingsniveau, inkomen,...) en een persoonsgebonden 
component (leefstijl, attitude,...) .

Figuur 19: Conceptueel model over vervoersgedrag

Bron: Van Acker, 2010
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Figuur 20: Overzicht van de vraag- en aanbodgerelateerde factoren die de 
vervoerskeuze bepalen

Bron: Determinanten van modale keuze in ketenverplaatsingen, eindrapport, 2007

De CLEVER-studie concludeert dat overheidsmaatregelen effect kunnen hebben op de samenstelling van 
het wagenpark.

De studie stelt bovendien dat de meer milieuvriendelijke voertuigen op dit moment financieel niet 
aantrekkelijk zijn voor de eindgebruiker. Een nieuw fiscaal systeem gebaseerd op de milieuprestaties van 
voertuigen kan de aankoop van schone voertuigtechnologie bevorderen, maar het sturend effect van een 
louter fiscale hervorming mag niet overschat worden. De belastingen op voertuigen (BIV en VB) vormen 
slechts een beperkt aandeel in de totale autokosten (bezit + gebruikskosten). Naarmate er meer volwaardige 
alternatieven ontstaan, zal het effect van fiscale stimuli verminderen.

Bovendien spelen in de aankoopbeslissing van auto's niet enkel de prijs van het voertuig en de brandstoffen 
een rol, maar ook andere factoren zoals gewoontegedrag, betrouwbaarheid, veiligheid, functionaliteit, 
comfort, plezier, status en imago, etc.

Naarmate deze belangen bij personen meer worden gediend door gebruik van bezit van een auto zal het 
effect van fiscale stimuli gering zijn.

Conclusie

Beleid dat wil sturen op bezits- en gebruiksaspecten van de auto moet naast kostprijs ook rekening houden 
met een reeks andere socio-economische en psychologische componenten.

 

Verschillen volgens inkomen
Bijna 1 op 5 van de Vlaamse gezinnen beschikt niet over een auto (cijfers OVG) en zijn aangewezen op 
andere vervoerswijzen om zich te verplaatsen. Ruim de helft van de gezinnen heeft 1 wagen en een kwart 
bezit 2 voertuigen. 3% van de gezinnen beschikt over 3 of meer wagens.

Tabel 17: Verdeling van de gezinnen volgens bezit van personenwagens

 aantal gezinnen
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aantal auto's percent

0 18,21

1 53,64

2 24,75

3 2,84

meer dan 3 0,55

  

Bron: OVG3    

Tabel 18: Verdeling van de gezinnen volgens aantal voertuigen en nettogezinsinkomen        

totaal netto-
gezinsinkomen 
per maand

voertuigen

Row pct         

Col pct
>2 
wagens

2 
wagens

1 
wagen

motor/brom/snorfiets fiets overige geen totaal

0-1.000€  0,08 1,71 36,12 1,71 22,81 0,00 37,57 12,26 

 0,28 0,85 8,25 16,60 33,97 0,00 53,33  

1.001 - 2.000€ 0,58 6,92 68,98 2,01 12,09 0,00 9,41 36,25 

 6,25 10,14 46,62 57,74 53,28 0,00 39,50  

2.001 - 3.000€ 1,95 33,48 59,47 0,98 2,87 0,27 0,98 23,11 

 13,30 31,26 25,62 17,90 8,05 70,16 2,63  

3.001 - 4.000€ 6,19 52,50 39,85 0,27 1,10 0,09 0,00 14,46 

 26,40 30,66 10,74 3,07 1,94 13,73 0,00  

4.001 - 5.000€ 15,41 57,50 26,60 0,00 0,36 0,14 0,00 4,91 

 22,34 11,41 2,44 0,00 0,21 7,74 0,00  

meer dan 5.000€ 21,26 60,64 17,07 0,13 0,90 0,00 0,00 2,85 

 17,87 6,98 0,91 0,29 0,31 0,00 0,00  

geen antwoord 7,46 34,93 47,24 0,90 2,98 0,12 6,37 6,16 

 13,56 8,70 5,43 4,40 2,23 8,36 4,55  

totaal 3,39 24,75 53,64 1,26 8,23 0,09 8,63 100,00

         

 
Bron: OVG3        

Er is een duidelijke positieve correlatie tussen gezinsinkomen en wagenbezit. Naarmate het totale netto 
gezinsinkomen hoger is, zijn er gemiddeld gesproken meer voertuigen in het gezin aanwezig. Gezinnen 
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zonder auto zijn bijna uitsluitend gezinnen met een laag inkomen: ruim 90% van de gezinnen zonder wagen, 
heeft een inkomen van minder dan 2000 euro. Bovendien blijken gezinnen met een laag inkomen vaak ook 
niet over een ander vervoermiddel te beschikken. We zien wel dat deze groep een belangrijk aandeel 
inneemt van het autodeelsysteem. In totaal bezit bijna 1 op 10 van de gezinnen over geen enkel 
vervoermiddel.

Meer dan 1 wagen per gezin hebben is niet zozeer gelinkt aan inkomen, hierbij spelen ook andere aspecten 
mee zoals leefstijl.

Tabel 19: Verdeling van het gavpppd volgens netto-inkomsten en hoofdvervoerswijze     

gemiddeld 
maandelijks 
totaal netto
-inkomen

hoofdvervoermiddel

Percentage
te 
voet

als 
fietser

als  
brom/ 
snorfietser

als 
motor
-rijder

als auto-
bestuurder

als 
passagier

met 
de 
lijnbus

met 
de 
tram 
of 
(pré)
metro

per 
trein

met 
een 
autocar

op een
andere
wijze

0 - 750€ 16,43 16,52 1,78 0,00 33,16 24,21 4,83 1,12 1,11 0,38 0,46

751- 
1.500€

13,70 12,46 0,79 0,48 54,74 12,46 2,40 0,49 1,21 0,47 0,80

1.501 - 
2.000€ 11,25 11,00 0,34 0,30 61,59 9,77 1,36 0,75 2,10 0,15 1,39

2.001 - 
2.500€ 11,00 7,58 0,20 0,10 70,53 5,49 0,36 0,48 2,55 0,22 1,49

2.501 - 
3.000€ 8,20 10,71 0,00 0,66 73,45 2,93 0,29 0,48 0,23 0,00 3,05

meer dan 
3.000€ 9,32 7,34 0,29 0,42 74,26 4,13 0,28 0,54 1,46 0,00 1,95

 

Bron: OVG3

Algemeen genomen blijkt dat hoe hoger het inkomen is, hoe meer verplaatsingen en 
verplaatsingskilometers worden afgelegd. Opvallend is evenwel dat voor alle inkomenscategorieën de auto 
het belangrijkste vervoermiddel is. Zelfs in de groep personen met een inkomen van minder dan 750 euro 
per maand (ouderen en andere niet-actieven) wordt één op drie verplaatsingen afgelegd als autobestuurder 
en één op vier als autopassagier. Te voet en fietsen is samen goed voor een derde van de verplaatsingen. 
Openbaar vervoer is het hoofdvervoermiddel in maar circa 7% van het aantal verplaatsingen. Het aandeel 
verplaatsingen met de auto als hoofdverplaatsingsmiddel neemt toe met het inkomen. Dus hogere inkomens 
doen niet alleen meer verplaatsingen, maar doen dit ook vaker met de auto.

Conclusie

Voor alle inkomenscategorieën blijft de auto het belangrijkste vervoermiddel. Ook personen uit de lagere 
inkomensklasse zijn vandaag de dag voor hun verplaatsingsgedrag sterk gericht op de auto. Dit kan te 
maken hebben met de pluspunten van de wagen, maar kan ook betekenen dat andere vervoerswijzen niet 
voldoen aan hun behoeften.In de toekomst, met het duurder worden van de energieprijzen, zullen de 
gebruikskosten van de auto stijgen. Dit zal wellicht zwaar wegen op het gezinsbudget van de lagere 
inkomensklassen. Beleidsmatig zal hier de komende jaren aandacht aan besteed moeten worden in het 
kader van toegankelijkheid (mobiliteit als basisrecht). 

Ruimtelijke verschillen
Ook ruimtelijke verschillen zijn belangrijk. Naargelang de stedelijkheidsgraad daalt, neemt het autobezit toe. 
In grootstedelijk gebied bedroeg in 2006 het aantal auto's per huishouden 0,83, in stedelijk gebied 0,79, in 
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kleinstedelijk gebied 1,08 en in het buitengebied 1,20 (zie Vademecum duurzaam parkeerbeleid). Op het 
platteland zijn afstanden langer waardoor te voet en met de fiets verplaatsen minder evident zijn. Ook het 
OV is er minder geschikt dan in de stad. Niettemin zijn op het platteland willen mensen even actief meedoen 
aan het maatschappelijk leven en dus zijn ze voor hun verplaatsingen meer aangewezen op de auto. Uit 
Nederlands onderzoek blijkt dan ook dat een tweede en derde wagen vooral een fenomeen is van het 
platteland: ruim één op de drie huishoudens bezit er meerdere auto's (Harms, 2008).

In de 'Sociale Staat van Vlaanderen' staat verder dat het aantal gezinnen zonder auto hoog is in grote 
steden zoals Antwerpen en Gent, terwijl dit minimaal is in de suburbane gemeenten nabij deze grote steden 
of in de landelijke gemeenten, waarbij de perifere ligging aanzet tot de aanschaf van zelfs meer dan één 
wagen (Verhetsel e.a., 2009). Het hogere aandeel gezinnen zonder auto in de steden tegenover het hogere 
aandeel gezinnen met twee of meer auto's in de suburbane gemeenten weerspiegelt ook de invloed van het 
inkomen op het autobezit. Onderzoek bevestigt dat autobezit in de eerste plaats beïnvloed wordt door 
inkomen en vervolgens pas door de ruimtelijke kenmerken van de woonplaats (Van Acker & Witlox, 2010).

Uit het cijfers voor Antwerpen (OVG Antwerpen 2006 en Enquête Verplaatsingsgedrag Antwerpen 
(Samyn,2007)) blijkt dat 1 op 4 van de Antwerpenaars geen wagen bezat in 2006. Dit is dus duidelijk hoger 
dan het Vlaams gemiddelde van 17à18%. Wanneer we echter dieper uitsplitsen naar districten en buurten in 
Antwerpen zien we zelfs binnen het grondgebied van Antwerpen opvallende verschillen. Zo blijkt dat 
centraal in de stad zelfs 1 op 3 geen auto. Ter vergelijking: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt zo'n 
40% van de huishoudens geen wagen te bezitten.

Opmerkelijk in de Enquête naar het verplaatsingsgedrag in Antwerpen is dat 15% van de gezinnen over een 
1 bedrijfswagen beschikt en 2% zelfs over 2. Van de voltijdsberoepsactieven heeft 24% 1 bedrijfswagen en 
3% 2 bedrijfswagens (Samyn,2007).

We zien dan ook dat zelfs voor veel inwoners in een grootstedelijk gebied als Antwerpen de auto nog steeds 
het belangrijkste vervoermiddel is. Slechts 1 op 3 gebruikt dagelijks of 1 tot meerdere keren per week het 
OV, terwijl meer dan de helft het OV niet of slechts enkele keren per jaar gebruikt. Bijna de helft gebruikt 
dagelijks of 1 tot meerdere keren per week de fiets. Ongeveer de helft bijna nooit.

pagina 40 van 55

15/09/2011file://C:\Users\mmuylle\Desktop\5112.htm



Figuur 21: Aantal huishoudens met minstens 1 auto in Antwerpen

Bron: Enquête Verplaatsingsgedrag Antwerpen

Het lager autobezit in de stad hangt naast socio-economische aspecten en een beter aanbod aan 
alternatieven ook samen met de parkeerproblematiek die zich daar scherper stelt.

In de stad Antwerpen geeft 17% van de bewoners die zelf met de wagen rijden aan dagelijks problemen te 
hebben met het parkeren van hun wagen in de omgeving van de woning, maar een meerderheid van 66% 
geeft aan nooit problemen te hebben. In het district Antwerpen ligt het aantal bewoners dat dagelijks 
problemen heeft met parkeren iets hoger: 24%.(Samyn, 2007)
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Figuur 22: Parkeerproblemen omgeving woning tijdens de week

Bron: OVG Antwerpen

Minder dan de helft van de bezoekers van de stad komt met de auto. Dit is beduidend minder dan het 
Vlaamse gemiddelde. Wellicht komt dit door een combinatie van een beter aanbod openbaar vervoer (1 op 3 
komt met het OV; in Vlaanderen gemiddeld 10%) alsook de parkeerproblematiek. 33% van de bezoekers 
met de wagen moet 5 à 10 minuten zoeken naar een parkeerplaats, 20% vindt niet binnen de 10 minuten 
een parkeerplaats.

Gezien het groeiend aantal auto's zal parkeren in de toekomst nog meer dan nu een probleem vormen. De 
auto wordt gemiddeld minder dan een uur per dag gebruikt en neemt heel wat ruimte in beslag (15 à 20 m² 
per auto).

Veel bewoners benutten de parkeer- en stallingsmogelijkheden op eigen terrein niet voor hun wagen, maar 
plaatsen die op het openbaar domein. Uit onderzoek blijkt dat, ook al beschikken gezinnen over een eigen 
garage, deze vaak gebruikt wordt voor andere doeleinden zoals opbergruimte, extra leefruimte of andere.

Ook buiten de steden zal de toenemende schaarste aan ruimte (meer claims op openbare ruimte, kleinere 
huizen en kavels, tekort aan ruimte voor bedrijven en grootschalige distributie, etc.) de parkeerproblematiek 
hoger op de agenda plaatsen.

Conclusie

Het autobezit in Vlaanderen ligt gevoelig hoger in op het platteland dan in verstedelijkte gebieden. In de 
grootstedelijke centra heeft zelfs 1 op de 3 gezinnen geen auto. Onderzoek over de motieven hiervan 
ontbreekt.

Hoewel autobezit en –gebruik zowel op het platteland als in de stad voor veel mensen cruciaal is, vormt de 
parkeerproblematiek in de steden nu al een uitdaging. In de toekomst zal zich een verdere druk op de ruimte 
doorzetten waardoor het parkeer- en stallingsproblemen zowel aan de woning als op bestemmingslocaties 
groter worden. 

Alternatieve modi en multimodaliteit
Er ontstaan meer en meer initiatieven van individueel vervoer die een alternatief voor het autogebruik 
aanbieden. Het gaat hierbij niet om het autobezit helemaal te vervangen maar eerder om mensen in staat te 
stellen om waar het mogelijk is, een ander vervoermiddel te gebruiken.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste initiatieven. Het is niet de bedoeling om volledig te zijn 
maar een algemeen beeld weer te geven van wat er op dit moment ontwikkeld wordt. 
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Autodelen
Autodelensystemen stellen een aantal auto's op verschillende plaatsen ter beschikking van de leden van de 
organisatie. Hierbij onderscheiden we het georganiseerd en het particulier autodelen.

Georganiseerd autodelen

Cambio

Cambio is in november 2010 aanwezig in 12 Vlaamse steden.

Figuur 23: Cambio Vlaanderen

Bron: Cambio

Cambio startte in april 2011 in Gent met een proefproject in kader van het Europese Civitas-project waarbij 
een elektrische wagen deel uitmaakt van het aanbod.

In het kader van het Europese MOMO-project (More Options for Energy-Efficiënt Mobility through Car-
Sharing) voerde Taxistop een onderzoek uit naar de mobiliteitspatronen van de cambioklanten.

Bij cambio wordt een auto gekozen in functie van de rit, en meestal is dat de kleinste functionele wagen. 
Een wagen in privébezit echter wordt meestal gekozen in functie van eerder uitzonderlijke situaties 
(Voldoende grote bagageruimte voor bezoek containerpark, of vakanties). In de meeste gevallen is de auto 
te groot voor de functie van de dagelijkse ritten.

3602 wagens worden vervangen door 369 cambiowagens. De wagens zijn gemiddeld nieuwer en 
milieuvriendelijker dan particuliere auto's.

Tabel 20: Onderzoek gebruikers Cambio    

Heb je je auto weggedaan na aansluiting bij cambio?     

 Vlaanderen Brussel Wallonië België

 34,80% 18% 32% 24,86%
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Zou je een auto aangekocht hebben, indien je je niet bij Cambio zou aangesloten hebben?  

 Vlaanderen Brussel Wallonië België

ik zou zeker een eigen wagen aangekocht hebben 13% 10% 9% 10,80%

Ik zou waarschijnlijk een eigen wagen aangekocht hebben 14% 13% 17% 13,79%

     

Bron: Cambio    

Zen Cars

In Brussel is er een nieuw autodeelbedrijf dat uitsluitend elektrische voertuigen met twee plaatsen aanbied. 
Op dit ogenblik telt het systeem dertig parkeerplaatsen op de openbare weg op vijftien locaties in het 
centrum van het gewest. Daarnaast kunnen de gebruikers terecht in gereserveerde parkeerplaatsen in 6 
parkeergarages.

Op korte termijn is een uitbreiding naar de nationale luchthaven in Zaventem voorzien.

D'ieteren

D'ieteren heeft een wat ze zelf noemen een 'multimediaal mobiliteitsprogramma' ontwikkeld. Het principe is 
om het doorheen de dag vaak te weinig gebruikte wagenpark van een bedrijf te optimaliseren. Dat door 
gedeelde wagens te creëren die voor alle werknemers toegankelijk zijn. De 'eigenaar' wordt medegebruiker 
en is dus genoodzaakt om 'zijn/haar' wagen te reserveren om ervan te kunnen blijven genieten. De 
werknemers kunnen een elektrische of zuinige auto of een elektrische fiets reserveren via een web portaal. 
Dat wijst een bepaald voertuig toe naargelang de af te leggen afstand, het weer en het aantal benodigde 
plaatsen.

Particulier autodelen
De vzw Autopia is op dit ogenblik de enige organisatie die op dit ogenblik ondersteuning biedt aan auto-
eigenaars die hun auto ter beschikking stellen aan meerdere mensen of gezinnen.

Eind 2010 telde Autopia 1350 leden en 124 autodeelgroepen. Het gaat over 139 gedeelde voertuigen.

Figuur 24: Leden en groepen Autopia
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Bron: Autopia

Een interessant diversificatie van de mogelijkheden is te vinden in de gemeente Schelle die sinds oktober 
2010 haar eigen wagen deelt met de bevolking buiten de kantooruren en tijdens het weekend.

Daarnaast heeft Autopia een nieuw concept ontwikkeld met Cambio en bouwpromotor Bostoen. Het zgn 
ABC-concept (Autopia, Bostoen, Cambio) Bostoen stelt een gratis deelwagen ter beschikking bij elke 
nieuwe verkaveling die ze organiseren, Cambio staat in voor de facturatie en administratie en Autopia is 
bepalend voor de organisatie ter plaatse en het faciliteren van het inbrengen van eigen particuliere wagens 
binnen het project. 

Fiets
Ongeveer 15% van de verplaatsingen in Vlaanderen gebeuren met de fiets. De laatste jaren zijn heel wat 
nieuwe fietsdiensten, al dan niet door de overheid gesteund, ontstaan die het fietsgebruik verder stimuleren.

Deelfiets

Brussel beschikt al sinds 2009 over een systeem van deelfietsen. Antwerpen gaat nog voor de zomer van 
2011 met een gelijkaardig systeem van start. Daarnaast lanceerde de NMBS-Holding zijn Blue Bikes.

Tabel 21: Overzicht deelfietsen       

 wie partner start aantal 
fietsen

aantal 
stations

perimeter uitbreiding

       fiets stations

Villo! Brussels Gewest Decaux 2009 2.500 162
Centrum & 
'1°kroon'

5.000 300

Velo-
Antwerpen

Stad Antwerpen 
via Parkerbedrijf

Clear 
Channel

06 
2011

1.000 85 Singel 1.800  

Blue Bike NMBS Fietsenwerk
05 
2011

728 28
28 Vlaamse 
steden

40 3

         

Bron: Villo!, Velo-Antwerpen, NMBS-Holding       

Op dit ogenblik telt Villo! 22.000 abonnees. Elke fiets wordt 2 à 3 keer per dag gebruikt.

Ook wordt de dienst nu geïntegreerd op MOBIB kaart van MIVB.

Verschillen tussen de stadssystemen en Blue Bike van de NMBS-Holding:

de systemen van Antwerpen en Brussel laten toe om de fiets op een plek te nemen en op een andere 
plek achter te laten. De fietsen van de NMBS-Holding worden afgehaald en teruggebracht in 
hetzelfde station.

•

Villo! en Velo-Antwerpen moedigen vooral de korte verplaatsingen van minder dan ½ u aan, de Blue 
Bike gebruik je een halve of een hele dag.

•

Vermelden we dat Gent net beslist heeft om dit moment af te zien van een publiek deelfietsproject. De stad 
verkiest om haar bestaande initiatieven van fietsverhuur uit te breiden en te versterken. Bij het 
onderhandelen van een nieuw contract rond stadsmeubilair in 2014 zou het project opnieuw opgenomen 
worden.

Elektrische fietsen

Fietshandelaars geven aan dat ze een ware explosie in de verkoopcijfers van elektrische fietsen zien. Ze 
verkopen er vier à vijf keer meer van ten opzichte van vorig jaar. Waar vroeger vooral senioren dergelijke 
fiets aanschaften, zijn het nu meer en meer jongere en werkende mensen die elektrische fietsen gebruiken 
in het woon-werkverkeer. Het stelt hen in staat om grotere afstanden af te leggen dan met een gewone fiets. 
Ook in de fietsleasing worden ze aangeboden.
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Limburg heeft 50 oplaadpunten voor elektrische fietsen in gebruik genomen

Fietsleasing

Verschillende, meestal kleinschalige, initiatieven rond fietsleasing ontstaan her en der in Vlaanderen.

De eersten om dit op grotere schaal aan te beiden zijn de fietsenwinkel Fiets! (5 vestigingen in Vlaanderen) 
die via ING Lease een fietslease aanbieden voor bedrijfsfietsen die werknemers kunnen uitkiezen op basis 
van een bepaald budget. Net zoals bij een leasewagen betaalt de werkgever maandelijkse bedragen en 
heeft men de optie de fiets op het einde van de lease over te nemen. In het maandelijks bedrag kunnen 
verzekering, onderhoud en herstel worden opgenomen. De fietslease kan genieten van het fiscaal 
interessante regime dat geldt voor alle bedrijfsfietsen.

Fietspunten

De fietspunten zijn initiatieven uit de sociale economie die het gebruik van de fiets, in combinatie met het 
openbaar vervoer, willen promoten. Fietsers kunnen er terecht om hun fiets veilig stallen of te laten 
herstellen. Daarnaast kunnen er ook fietsen gehuurd worden.

Voorlopig zijn de fietspunten vooral te vinden aan treinstations. Op dit ogenblik zijn er 29 fietspunten in 
Vlaanderen en 4 in Brussel. 

Multimodaliteit
Multimodaliteit betekent dat men verschillende vervoerswijzen combineert. Je 
gaat met de fiets of de auto naar het openbaarvervoerstation, van daar met de 
trein, tram, metro, bus en dan met de fiets, te voet, met de pendelbus of met 
de taxi tot je bestemming. Efficiënte multimodaliteit ontstaat wanneer de keuze 
van en de overstap op verschillende vervoersmiddelen zo eenvoudig mogelijk 
gebeuren. 

 

 

 

Stationsomgeving
Stationsomgevingen zijn multimodale knooppunten bij uitstek.

De NMBS-Holding ontwikkelt een steeds uitgebreider aanbod aan vervoersdiensten in en om het station. De 
fietspunten bespraken wel al.

Op 1 januari 2011 waren er in Vlaanderen 7 steden met Cambio standplaatsen in de buurt van een station, 
12 standplaatsen met 38 auto's in de buurt van een station en 6 standplaatsen met 15 auto's op terrein van 
de spoorwegen. Ook interessant om weten is dat Cambio aangeeft dat de gemiddelde bezettingsgraad van 
de wagens aan de stations hoger ligt dan de gemiddelde bezettingsgraad van het totaal van Cambio-
wagens. Wagens in de buurt van de stations worden dankzij hun ligging dus gemiddeld meer gebruikt dan 
andere Cambio-wagens.

Ook zal de NMBS-Holding in 2011 34 stations uitrusten met 816 elektrische laadpalen met groene stroom 
voor auto's. Daarnaast loopt er in Gent en Brussel een proefproject waarbij een aantal gebruikers een 
elektrische auto ter beschikking krijgen om het voortraject naar het station af te leggen. Voor het natraject 
kunnen ze dan weer beroep doen op een Cambio-wagen.

Er zijn ±40.000 parkeerplaatsen op parkings die eigendom zijn van of uitgebaat worden door de 
spoorweggroep. Jaarlijks komen er ±1.500 plaatsen bij. Als de andere parkeerplaatsen rond de stations 
meegeteld worden, komen er nog een groot aantal plaatsen bij (die ook voor niet-treinreizigers bedoeld zijn).

Verder wil de NMBS-Holding ook meer en meer andere diensten aanbieden in de stations zoals 
kinderopvang of strijkateliers waardoor de ketenverplaatsingen kunnen beperkt worden.
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Vanzelfsprekend ontwikkelen ook andere aanbieders (De Lijn, taxi's, pendelbussen naar 
bedrijventerreinen...) diensten die de multimodaliteit van de treinstations alleen maar versterkt. 

Mobiliteitsbudget
Een mobiliteitsbudget is een budget dat de werkgever ter beschikking stelt van zijn werknemers en dat deze 
vrij kan spenderen aan verschillende te bepalen vervoersmodi. De bedoeling is om de modale keuze van 
werknemers te verruimen voor het maken van hun woon-werkverplaatsingen. Voor sommige 
personeelsleden kan dit de bedrijfswagen helemaal vervangen maar meestal zal de bedrijfswagen een 
onderdeel van het mobiliteitsbudget blijven. Door op bepaalde elementen in te leveren zoals een vaste 
parkeerplaats of een grote bedrijfswagen, kunnen de werknemers dat deel van hun mobiliteitsbudget 
besteden aan openbaar vervoer, deelfietsen of deelauto's.

Het fiscaal kader is in België hiervoor nog niet duidelijk, wat maakt dat een toepassing op grote schaal nog 
moeilijk is. Maar verschillende grote bedrijven experimenteren met een of andere variante van het 
mobiliteitsbudget.

In Nederland waar het kader waarin het mobiliteitsbudget eenvoudiger is, heeft de formule al heel wat meer 
ingang gevonden. Een net verschenen studie in opdracht van verzekeraar Achmea, staat dat de helft van de 
Nederlanders zegt het mobiliteitsbudget te verkiezen boven de leasewagen. Meer dan de helft wil de auto 
wel laten staan als de werkgever alleen nog de reiskosten voor het openbaar vervoer terugbetaalt en ze het 
overgebleven deel van het mobiliteitsbudget zouden krijgen.

Maar een studie van Fleet Support haalt toch ook aan dat vele bedrijven ook in Nederland nog 
terughoudend zijn omwille van mogelijke grotere administratieve lasten voor de invoering ervan. 

Carpoolparkings en P+R
Vlaanderen telt op dit ogenblik 74 carpoolparkings met 5.663 plaatsen langs autosnelwegen of belangrijke 
Gewestwegen. Elk jaar komen er een drietal bij. Gemiddeld is de bezettingsgraad er 55%. Maar er zijn nogal 
wat verschillen per provincie: in Limburg gaat dit tot 92% waar in Vlaams Brabant amper 49% gehaald 
wordt.

De P+R parkings liggen dichter bij stedelijke centra waarmee ze via openbaar vervoer verbonden worden. 
Het gehanteerde prijsbeleid varieert: soms is het gebruik van de pârk and ride (P+R) helemaal gratis, soms 
gratis wanneer een ticket voor het openbaarvervoer gekocht wordt en soms gewoon betalend. In Brugge 
staan er fietskluizen die al dan niet met een fiets gehuurd kunnen worden. P+R parkings hebben zo vooral 
tot doel om het aantal mensen dat met de wagen de stad inrijden, te beperken. 

Andere
Hoewel het eerder om verhuur dan echte leasing gaat, halen we toch de formule van Peugeot aan: via een 
pre paysysteem kan uit een waaier van voertuigen gekozen worden: (elektrische)fiets, scooter, kleine of 
grote auto. Zo kan makkelijk voor elk type verplaatsing het aangepast vervoermiddel gehuurd worden.

Vermelden we ook de ontwikkelingen rond tele- of thuiswerken, het Nieuwe Werken zoals de Nederlanders 
dit noemen. Meer en meer bedrijven bieden hun werknemers de mogelijk om van thuis uit of in 
satelietkantoren te werken

Hoewel hiermee geen algemeen geldende oplossing aangereikt wordt, kan het Nieuwe Werken voor 
bepaalde functies en/of bepaalde activiteiten zorgen voor minder verplaatsingen of verplaatsingen buiten de 
spits. 

Conclusies alternatieve modi
Hoewel het aanbod aan alternatieven steeds groter wordt, zorgen zij in de praktijk maar voor een zeer klein 
aandeel van de dagelijkse verplaatsingen.

Op dit ogenblik blijven het allemaal ad-hoc initiatieven die naast elkaar, al dan niet met de steun van de 
overheid, opgezet worden. Voor Vlaanderen ontbreekt een strategische visie die de rol, plaats en potentie 
van deze alternatieven binnen het mobiliteitsbeleid bepaalt.
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Verder ontbreken ook initiatieven die het uitwerken van nieuwe concepten actief aanmoedigen en 
ondersteunen. 

Eindconclusies autobezit en -gebruik
De auto is omwille van de flexibiliteit en comfort erg belangrijk in onze maatschappij. De populariteit van de 
wagen gaat hand in hand met onze mobiele levenswijze. Flexibiliteit, onafhankelijkheid, status, gemak en 
snelheid wordt vandaag door heel veel mensen sterk gewaardeerd.

Een mobiliteitssysteem dat sterk gericht is op één vervoermiddel is echter niet duurzaam. We moeten 
nieuwe antwoorden zoeken om de individuele mobiliteitswensen te verzoenen met de maatschappelijke 
uitdagingen zoals vergrijzing van de bevolking, congestie, energieschaarste, klimaat en stedelijke 
leefkwaliteit als gevolg van vervuilende emissies en parkeerdruk.

In de toekomst zal bovendien rekening moeten gehouden worden met toenemende kosten als gevolg van 
de congestie op de wegen en de schaarsere en dus duurdere parkeerplaatsen. Bovendien zullen ook de 
stijgende brandstofkosten een toenemend aandeel uit het gezinsbudget vragen.

Het voorbije decennia is al gebleken dat het niet gemakkelijk is om het Westerse autogerichte 
verplaatsingsgedrag beleidsmatig bij te sturen met het oog op verduurzaming. Dat mobiliteitsbeheersing een 
moeilijke opgave is, komt doordat de auto diep is ingebed in onze manier van leven. In sommige andere 
domeinen zijn we er in het verleden al in geslaagd gedragswijziging te bekomen (bv. recyclage). Dit kon 
slechts doordat gewerkt werd aan een bijgestuurd maatschappelijk waarden- en normenpatroon. De 
aanvaarding van een nieuw maatschappelijk denkkader voor onze mobiliteit vormt dan ook op lange termijn 
de beste garantie voor een duurzame mobiliteitsontwikkeling.

Om de uitdagingen rond duurzame mobiliteit te beantwoorden zal vergroening van het voertuigpark 
noodzakelijk zijn, maar dit zal op zich niet volstaan. Ook het autogebruik zal selectiever moeten.

Bovendien zal ook aan de aanbodszijde moeten gewerkt worden om voldoende kwaliteitsvolle alternatieven 
te hebben ter vervanging van (een gedeelte van) de autoverplaatsingen.

Beleidsmatige sturing van mobiliteitsgedrag vraagt een integrale aanpak: op een evenwichtige manier sturen 
op de bezits- en /of de gebruiksaspecten van de auto. De auto blijft immers ook in de nabije toekomst het 
belangrijkste vervoermiddel, maar dit slechts in combinatie met andere vervoermiddelen.

Daarnaast zal het ook belangrijk zijn om in te spelen op ruimtelijke aspecten. Het concentreren van diensten 
en functies in stedelijke omgevingen zal meer verplaatsingen naar die centra tot gevolg hebben. De lokale 
aanwezigheid van bijvoorbeeld winkels, vrije-tijds en cultuuraanbod, kinderopvang of administratieve 
diensten kunnen meehel-pen om veelvuldige autoverplaatsingen te vermijden.

De MORA wil alvast het debat openen om te komen tot een gedragen toekomstvisie voor een duurzaam 
personenvervoer. 

Aanbevelingen

Bereikbaarheid economische poorten
De economische poorten zijn belangrijk voor de Vlaamse economie, de 
mobiliteit en de logistieke ontwikkelingen. De Mobiliteitsraad besluit dit uit zijn 
Mobiliteitsverslag 2011 dat zich specifiek richt op de bereikbaarheid van de 
economische poorten voor het goederenvervoer. Het Mobiliteitsverslag 2011 
gaat niet in op het personenvervoer maar de raad is zich ervan bewust dat ook 
voor het personenvervoer de poorten zeer belangrijk zijn.

De bereikbaarheid van de economische poorten is bedreigd. De recente en 
verwachte mobiliteitsevoluties geven een belangrijke groei aan van het verkeer 
en vervoer. Bovendien verliest Vlaanderen zijn logistieke toppositie door onder 

meer de verminderde bereikbaarheid. Dit heeft sociaaleconomische consequenties gezien het belang van 
logistiek voor de Vlaamse industrie en economie.

Het verzekeren van de bereikbaarheid staat al op de beleidsagenda. Diverse plannen formuleren 
doelstellingen voor een verbeterde mobiliteit, maar het gemeenschappelijk streefdoel dat de bereikbaarheid 
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van de poorten moet verzekeren ontbreekt. Bovendien is er nog geen daadwerkelijke verbetering van de 
bereikbaarheid vast te stellen.

De Mobiliteitsraad benadrukt het belang van een goede bereikbaarheid en formuleert zeven aanbevelingen 
voor maatregelen die volgens de adviesraad nodig zijn om werk te maken van de bereikbaarheid. De focus 
is beperkt tot bereikbaarheid van de economische poorten voor het goederenvervoer. 

Werken aan bereikbaarheid
Het verzekeren van de bereikbaarheid moet een prioritaire doelstelling blijven in het Vlaamse 
mobiliteitsbeleid gezien het belang dat de poorten hebben voor de Vlaamse economie en de bedreiging van 
de toenemende verkeersstromen op de al zwaar belaste infrastructuurnetwerken.

In het Regeerakkoord en de Beleidsnota is een pallet van maatregelen opgenomen. Vele van deze 
maatregelen omvatten plannen en proefprojecten. Deze moeten zo transparant mogelijk uitgevoerd en 
geëvalueerd worden in een debat met de stakeholders. Daarna kunnen op korte termijn concrete 
beleidsbeslissingen volgen.

Het in opmaak zijnde Mobiliteitsplan Vlaanderen moet een cruciale rol spelen in het werken aan 
bereikbaarheid. Dit vereist een duidelijk en realistisch beleidsplan dat duidelijke beleidskeuzes maakt. De 
evaluatie van het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen 2001 toont aan dat de toen gestelde ambities niet 
gehaald zijn. Een aantal van de toen gestelde ambities lag te hoog en de realisatietermijn en –complexiteit 
van een groot aantal maatregelen is onderschat. Het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen moet hieruit lessen 
trekken.

De maatschappelijke en budgettaire context zijn belangrijk bij het maken van evenwichtige keuzes tussen 
mogelijke projecten. De Mobiliteitsraad is zich bewust van de huidige budgettaire beperkingen en vraagt om 
voldoende geld te voorzien voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan Vlaanderen.

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen moet bestaande plannen en projecten stroomlijnen waardoor ze allemaal 
dezelfde doelstelling nastreven. De MORA heeft in zijn adviezen over het Mobiliteitsplan Vlaanderen al een 
aantal aanzetten hiertoe gegeven.

Het decretale statuut van het Mobiliteitsplan Vlaanderen maakt dat het plan kan fungeren als hefboom voor 
verdere ontwikkelingen op domeinen die gelinkt zijn met mobiliteit zoals milieu en ruimtelijke ordening. Het 
Mobiliteitsplan Vlaanderen kan de plannen laten convergeren om te werken aan een gemeenschappelijk 
streefdoel, namelijk het verzekeren van de bereikbaarheid van de economische poorten. 

Goederenstromen in kaart brengen
Goede indicatoren zijn cruciaal om een beleid te kunnen uitwerken, opvolgen en bij te sturen. Om dit voor de 
economische poorten te kunnen doen is er nood aan volledigere en betrouwbare data. Het maatschappelijke 
debat vraagt andere data dan deze die beschikbaar zijn. De beschikbare data laten niet toe om de 
goederenstromen van en naar de poorten in kaart te brengen. Ze geven een beeld van de evoluties in 
Vlaanderen en zijn niet locatiegebonden, deze voor het wegvervoer zijn verouderd en worden niet periodiek 
verzameld. Enkel voor het binnenvaartvervoer van en naar de havens zijn momenteel goede data 
beschikbaar.

Een grote lacune in de data zijn cijfers over het wegvervoer. De verschillende havens verzamelen 
sporadisch en volgens een verschillende methodiek gegevens over het wegvervoer. Een meer 
gestructureerde dataverzameling zou een belangrijke meerwaarde betekenen. Het is nodig dat hiervoor een 
methodiek wordt ontwikkeld.

Voor het spoorvervoer ontbreekt eveneens een volledig beeld. Sinds de liberalisering van het spoorvervoer 
zijn enkel nog gegevens voor de traditionele spoorwegmaatschappij NMBS Logistics voorhanden. Om een 
volledig beeld te krijgen van het spoorvervoer is zicht nodig om de grootte van de stromen van de andere 
spoorvervoeroperatoren. Hiervoor moeten concrete stappen gezet worden om dit te realiseren.

De goederenstromen van en naar de havens zijn zeer complex. Deze complexiteit is een extra moeilijkheid 
bij het uitwerken van goede indicatoren. De indicator die binnen het Pact 2020 is uitgewerkt om de 
bereikbaarheid te monitoren, gaat voorbij aan deze complexiteit. De MORA vraagt om deze indicator te 
herzien omdat hij zo cruciaal is in het opvolgen van de bereikbaarheid van de poorten.

De MORA vindt het een taak voor het nieuwe Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken om de hiaten in 
data op te vullen. Het maatschappelijk debat vraagt actuele gegevens, voor alle modi, gericht op het 
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visualiseren van concrete goederenstromen. Om het draagvlak te verhogen zou het goed zijn om de 
ontwikkelde methodologie voor te leggen aan de betrokken stakeholders. 

Op federale spoorbeleid wegen
De grootste vervoersgeneratoren voor het goederenvervoer per spoor zijn de 
havens. Zij genereren ongeveer tweederde van de goederentrafiek van NMBS 
Logistics. Dit is logisch gezien de grote volumes die in havengebieden beschikbaar 
zijn en die nodig zijn om spoorvervoer rendabel te maken.

Spoorvervoer neemt een belangrijk deel in van het goederenvervoer in Vlaanderen 
en om de mobiliteit vlot te houden is dit in de toekomst ook vereist. Het 
Mobiliteitsplan Vlaanderen en de Vlaamse spoorstrategie, die is aangekondigd in de 
Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2009-2014, moeten de toekomstige 
positieve ontwikkelingen op het spoorwegennet verzekeren.

Via de Vlaamse spoorstrategie zal de Vlaamse Regering moeten wegen op het 
federale beleid. De strategie moet aangeven waar Vlaanderen naartoe wil met het spoorvervoer en de basis 
zijn voor de maatregelen die voor het Vlaamse grondgebied opgenomen worden in het Investeringsplan van 
Infrabel. De consequenties van de keuzes in het Investeringsplan zijn zeer belangrijk voor Vlaanderen 
daarom is het nodig om een goede dialoog op te zetten tussen de beleidsniveaus bij de opmaak van dit 
plan.

De taak van de Vlaamse spoorstrategie is vanuit het gebruikersoogpunt het gebruik van het spoorvervoer 
optimaliseren. De gecommuniceerde timing voor de opmaak van de Vlaamse spoorstrategie geeft aan de 
spoorstrategie zal gebruikt worden als input voor het Investeringsprogramma 2013-2025 van Infrabel. De 
Vlaamse spoorstrategie moet meer zijn dan een lijst met gewenste infrastructuurprojecten.

De MORA verwacht dat volgende elementen voor het goederenvervoer minstens aan bod komen in de 
Vlaamse spoorstrategie:

Een duidelijke prioritering van de infrastructuurprojecten, gericht op de ontsluiting van de poorten en 
het faciliteren van de stromen naar het hinterland om de link met de verkeersgeneratoren te 
verzekeren;

•

Duidelijkheid over de financiering van de geselecteerde prioritaire infrastructuurprojecten. Indien op 
federaal beleidsniveau onvoldoende budget is voor het realiseren van deze prioritaire projecten, moet 
Vlaanderen maximaal gebruik maken van de hiervoor voorziene financieringsinstrumenten;

•

Maatregelen die de dienstverlening van het spoorvervoer verbeteren zoals onder meer een tracking 
en tracing-systeem voor het goederenvervoer;

•

Een duidelijke visie op subsidies voor het spoorvervoer en een afstemming met deze voor de 
binnenvaart, om concurrentie tussen deze twee modi tegen te gaan;

•

Realisatie van één aanspreekpunt voor het spoorvervoer onafhankelijk van de verschillende 
spooroperatoren dat onder meer de promotie van het spoorvervoer kan voeren.

•

De maatschappelijke gedragenheid van de Vlaamse spoorstrategie is noodzakelijk. Gemaakte keuzes 
binnen het spoorbeleid hebben langetermijnconsequenties voor de mobiliteit in Vlaanderen. Het voorleggen 
van de geplande politieke keuzes aan het maatschappelijk middenveld is daarom zeer belangrijk. 

Maatschappelijk prioritaire infrastructuurprojecten 
bepalen

Alle netwerken kennen nog noodzakelijke missing links. Deze missing links zijn 
vastgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997) en het Ontwerp 
Mobiliteitsplan Vlaanderen (2001). Deze missing links moeten zo snel mogelijk 
weggewerkt worden. Sinds de opmaak van deze beleidsplannen is de mobiliteits- 
en bereikbaarheidssituatie er zeker niet op vooruitgegaan. De MORA wil daarom 
dat bij de opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen deze lijst opnieuw tegen het 
licht van de huidige mobiliteitscontext gehouden wordt, waarbij een actuele 
inschatting gemaakt wordt van de mate van urgentie van de infrastructuurprojecten. 
Zodanig dat effectief werk gemaakt wordt om deze projecten op een realistische 
manier op de maatschappelijke agenda te plaatsen.

Het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen moet de prioritaire projecten bepalen. Een 
vroege betrokkenheid van de stakeholders is belangrijk om te zorgen voor een grondig en gedragen 
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sociaaleconomisch debat. Het is nodig om een methodiek te ontwikkelen om prioritaire projecten te bepalen 
rekening houdend met de noden van logistiek en bereikbaarheid van de poorten. Bij deze methodiek moet 
rekening gehouden worden met de grootte van de trafieken, de belangrijkste goederencorridors en de 
grootte van het knelpunt. Bij het overwegen van prioriteiten moet ook netwerk- en poortoverschrijdend 
gedacht worden. Einddoel is om een perfect functionerend multimodaal netwerk te creëren, waarbij overslag 
tussen de modi een belangrijk aandachtspunt is, en die een efficiënte comodale afwikkeling van de 
vervoersstromen mogelijk maakt. Naast het element bereikbaarheid moeten uiteraard de andere 
doelstellingen van mobiliteit mee afgewogen worden, evenals de milieu-, maatschappelijke doelstellingen,...

De duurtijd van het realiseren van een infrastructuurproject is lang. Om de effectieve realisatie van extra 
fysieke capaciteit te versnellen, moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over het optimaliseren van het 
beleidsproces voor infrastructuur. Over dit proces werkt de Vlaamse overheid momenteel, na de adviezen 
van de Commissies Sauwens en Berx, een debat in het Vlaams Parlement en adviezen van de SAR's, aan 
een "Routeplanner voor projectgedreven processen". Het uitwerken van deze routeplanner moet prioritair 
gebeuren. 

Gebruik bestaande netwerkcapaciteit verhogen
Naast het realiseren van de missing links zijn alternatieve en innovatieve maatregelen nodig om de 
capaciteit van de verkeersnetwerken te verhogen. De capaciteit van de infrastructuurnetwerken fysiek 
uitbreiden door het aanleggen van nieuwe infrastructuur vraagt tijd en botst immers tegen maatschappelijke 
en ruimtelijke grenzen aan.

Verkeersmanagement is nodig om een hogere benutting van de netwerken te krijgen. Voor het wegvervoer 
is dynamisch verkeersmanagement (DVM) momenteel een beleidsprioriteit. De MORA ondersteunt dit en 
vraagt om het als een sturend element in te zetten. Om overbodig doorgaand verkeer rond de poorten te 
vermijden, stelt de MORA voor om DVM al aan de grenzen te introduceren om voor het lange 
afstandsverkeer alternatieven mogelijk te maken.

River Information Systems (RIS) en Automatic Identifiction System (AIS) zorgen voor een beter 
verkeersmanagement op het binnenvaartnet.

Voor het spoorvervoer stelt de MORA voor om ook in de Vlaamse spoorstrategie aandacht te besteden aan 
alternatieve vormen van capaciteitsverhoging zoals nieuwe seininstallaties en veiligheidssystemen die een 
korte opeenvolging van treinen mogelijk maken, op zijn minst te onderzoeken. Op korte termijn verwacht de 
MORA dat het realiseren van het geplande robuuste transportplan van de NMBS in 2013 zorgt voor een 
betere benutting van het bestaande netwerk.

Capaciteitsverhoging van de voertuigen is een bijkomende mogelijkheid om netwerken beter te benutten. 
Voor het wegvervoer werkt de Vlaamse overheid aan de voorbereiding van een proefproject met lange en 
zware vrachtwagencombinaties (LZV's). Om de mogelijkheden van de inzet van deze voertuigen in 
Vlaanderen goed te kunnen inschatten, vraagt de MORA om dit proefproject zo snel mogelijk uit te voeren 
rekening houdend met de aandachtspunten uit het MORA-advies.

De netwerken worden ongelijk belast gedurende de dag. Om een gelijkmatigere belasting te krijgen is het 
spreiden van werk- en levertijden een mogelijke optie. Momenteel loopt in Vlaanderen een proefproject om 
een verschuiving van stromen naar de dagrand te krijgen (PIEK); dit loopt volgens de huidige planning af na 
de zomer. Voor het binnenvaartvervoer loopt eveneens een proefproject voor het uitbreiden van de 
bedieningstijden op een aantal kunstwerken. Een maatschappelijke aftoetsing van de resultaten in de 
MORA is wenselijk omwille van de sociaaleconomische consequenties van deze maatregelen. 

Middenveld betrekken bij invoering 
kilometerheffing

Het invoeren van een kilometerheffing voor vrachtvervoer over de weg heeft 
belangrijke sociaaleconomische consequenties. Het bestaande 
maatschappelijk draagvlak bewaren is daarom cruciaal in dit dossier. De 
MORA gaf in zijn advies van 24 september 2010 aan met welke 
aandachtspunten rekening moet gehouden worden om dit maatschappelijk 
draagvlak te behouden. Deze behelzen onder meer de gebruiksvriendelijkheid 
van het systeem, de handhaving, het wegennet waarop de kilometerheffing 
van toepassing zal zijn, eenvoudige tarieven, de besteding van de 
opbrengsten en de ondersteuning van de kilometerheffing door een 
mobiliteitsbeleid.
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Op 12 februari 2010 besliste de Vlaamse Regering om viermaandelijks de stand van zaken in de dossiers 
over het objectief doorrekenen van de kosten voor mobiliteit voor advies voor te leggen aan de MORA. De 
MORA apprecieert deze openheid en betrokkenheid van het mobiliteitsmiddenveld en wil verder mee 
constructief samenwerken. 

Doelstellingen rond logistiek realiseren
De positie van Vlaanderen als belangrijke logistieke regio is bedreigd. De MORA stelt dit vast in zijn 
Mobiliteitsverslag. Logistiek is echter cruciaal voor de Vlaamse industrie en de maatschappij. Het Pact 2020 
stelt als doelstelling om logistieke spelers aan te trekken die ten volle toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid creëren om de logistieke activiteiten maximaal te valoriseren. De MORA onderschrijft deze 
doelstelling en vraagt om, onder de voorwaarden van het Pact 2020, hieraan verder te werken.

Logistiek is veel meer dan mobiliteit en infrastructuur, maar mobiliteit en infrastructuur zijn een essentieel 
onderdeel van logistiek. Momenteel wordt logistiek nog te veel gezien als een mobiliteitsgenererende 
activiteit zonder meerwaarde.

De Pact 2020-doelstelling uitwerken vraagt een alomvattend beleid en een duidelijke trekker van dit beleid. 
Logistiek valt onder meerdere beleidsdomeinen waardoor de coherentie beter kan. De MORA ervaart nood 
aan een overkoepelende, geïntegreerde aanpak die beleidsdomein-, beleidsniveau- en 
legislatuuroverschrijdend is. Een bestaand knelpunt is de veelheid aan aanspreekpunten voor potentiële 
investeerders.

Het beleid moet keuzes durven maken onder meer over de aard van de goederenstromen en de activiteiten 
waarmee bedrijventerreinen, havengebieden en concessies concreet worden ingevuld met aandacht voor de 
lokale context. Bij deze keuzes moet rekening gehouden worden met Pact 2020 dat logistieke activiteiten wil 
aantrekken met hoge toegevoegde waarde en werkgelegenheid, en dat logistiek wil ontwikkelen als een 
speerpuntdomein binnen het innovatiebeleid. 

Autogebruik en autobezit inpassen in multimodale 
visie
De auto is omwille van zijn flexibiliteit en comfort erg belangrijk in onze maatschappij. De populariteit van de 
wagen gaat hand in hand met onze mobiele levenswijze. De groeiende vraag naar vervoer door een 
groeiende bevolking met daaraan gekoppeld de individuele verplaatsingsbehoeften en stijgende vraag naar 
goederenvervoer maken dat ons verkeerssysteem af te rekenen heeft met een steeds hogere graad van 
congestie. Bovendien zal door de stijgende wereldwijde energievraag, de (fossiele) brandstofbevoorrading 
onder druk komen. Tegelijk zijn inspanningen nodig om de milieu- en gezondheidsimpact van het verkeer 
nog verder terug te dringen. Deze maatschappelijke uitdagingen vragen bijsturing aan het huidige 
mobiliteitssysteem. Om de mobiliteitsbehoefte van Vlamingen ook in de toekomst op een voldoende 
kwalitatief niveau te kunnen invullen zijn maatregelen noodzakelijk.

Er is nood aan een integrale beleidsstrategie die stap voor stap meer mensen een omslag laat maken naar 
een zuiniger en schoner voertuigenpark en een efficiënter en duurzamer gebruik van de verschillende 
beschikbare vervoersmodi. De overheid kan dit best doen op basis van een langetermijnvisie, die vertrekt 
vanuit de reële mobiliteitsbehoeften en verplaatsingsnoden van mensen en bedrijven. Er moet daarbij 
aandacht zijn voor een gericht prijsbeleid, de uitbouw van kwalitatieve, multimodale alternatieven en 
voldoende en consistente informatie. 

Integrale beleidsstrategie duurzame mobiliteit 
opmaken

Langetermijnvisie en stabiel kader

Zowel producenten, aanbieders als consumenten zijn gebaat met een stabiel kader. Een duidelijk en 
coherent beleidskader geeft meer kansen om creatieve oplossingen en nieuwe concepten te ontwikkelen en 
toekomstgericht te investeren. Om duurzame mobiliteit te realiseren moeten immers verschillende barrières, 
die bij de introductie van alternatieve voertuigen en brandstoffen en bij de verdere verspreiding van nieuwe 
multimodale vervoersconcepten opduiken, overwonnen worden. Overheidsoptreden is dus onontbeerlijk om 
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enerzijds barrières weg te nemen en anderzijds stimuli te creëren voor schonere voertuigen en multimodale 
vervoersconcepten.

Transitiemanagement

De overheid kan de omschakeling naar duurzame mobiliteit echter niet alleen realiseren. Hiervoor moeten 
vele actoren samen werken. De Vlaamse Regering kan hierin wel het initiatief nemen door een duidelijke 
visie met doelstellingen af te bakenen en een transitiearena te ontwikkelen waarin overheid, burgers en 
bedrijven samen naar oplossingen kunnen zoeken. Door samenwerking en overleg tussen overheden, 
bedrijfsleven, universiteiten, adviesbureaus en maatschappelijke organisaties kan stap voor stap invulling 
worden gegeven aan een toekomstvisie en een veranderingsproces en dit door het koppelen van 
wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijk debat en proefprojecten. 

Wagenpark vergroenen

Uitgangspunten voor een duurzame autofiscaliteit

Met het oog op duurzame mobiliteit is een hervorming van de autofiscaliteit noodzakelijk. De MORA schuift 
daarbij volgende uitgangspunten naar voor:

De autofiscaliteit moet meer gedifferentieerd worden om beter de milieudoelstellingen te dienen. •
Er moet een geleidelijke omslag komen van vaste autobelastingen (BIV, verkeersbelasting, 
eurovignet) naar variabele heffingen. 

•

Om het fiscaal kader om te vormen tot een eerlijker systeem dat zowel economische, sociale en 
ecologische aspecten in rekening brengt, is een integrale aanpak noodzakelijk. 

•

De hervormingen van de autofiscaliteit moeten kaderen in het geheel van prijsmaatregelen die de 
overheden (EU, Federale, Vlaamse en lokale) uitzetten voor de verschillende modi. 

•

Variabiliseren en differentiëren

Prijsmaatregelen die inspelen op het gebruik van de auto zijn effectiever in het sturen van vergroening van 
de mobiliteit dan heffingen op vaste kosten. Variabele heffingen op gebruik hebben immers zowel effect op 
de gebruiksaspecten als op de bezitsaspecten. Bovendien wegen gebruikskosten sterk door in de 
maatschappelijke externe kosten veroorzaakt door de auto. Heffingen in functie van gebruik zijn dan ook in 
lijn met de principes de "gebruiker betaalt", de "vervuiler betaalt" en het "internaliseren van externe kosten".

De MORA is eveneens voorstander van een geleidelijke omslag van vaste kosten naar heffingen op basis 
van gebruik en externe kosten, maar vraagt daarbij toch rekening te houden met de mogelijke nadelige 
sociale en economische consequenties.

Betrokkenheid maatschappelijk middenveld

De mobiliteitsraad vraagt in het hervormingsproces de SAR's te betrekken. De hervorming van de BIV heeft 
immers geleerd dat een hervorming van de fiscaliteit gepaard gaat met verschuivingen in lusten en lasten 
tussen verschillende maatschappelijke groepen. Een grondige consultatie en debat via de adviesraden 
alsook voldoende wetenschappelijke onderbouwing kunnen bijdragen aan een draagvlak voor een sterke, 
doeltreffende hervorming.

Momenteel geen draagvlak voor mobiliteitsturende fiscaliteit

De auto is momenteel voor heel veel gezinnen hét vervoermiddel voor een groot aandeel van hun 
verplaatsingen. Algemene mobiliteitsturende fiscale maatregelen vinden bijgevolg momenteel geen 
draagvlak in de MORA. Een mobiliteitsturende verkeersfiscaliteit lijkt immers te leiden tot een verhoging van 
de prijs voor mobiliteit.

Dit belet niet dat heel specifieke fiscale instrumenten en proefprojecten kunnen ingezet worden op bepaalde 
trajecten of zones of voor bepaalde doelgroepen wanneer dergelijke instrumenten tot gedragswijzing leiden 
omdat de consument/reiziger een kwalitatief andere keuze heeft.

Op termijn moet nagedacht worden hoe de verkeersfiscaliteit sturend kan zijn. Prioritair moet aan volgende 
punten gewerkt worden:
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Ruimtelijk beleid dat zorgt voor nabijheid en multimodaal bereikbare knooppunten•
Uitbouw van kwalitatief multimodaal vervoersysteem met frequente en snelle verbindingen en 
bereikbare en toegankelijke knooppunten

•

Doordacht parkeer en P+R-systeem rondom steden en andere aantrekkingspolen•

Langetermijnstrategie vergroening wagenpark

Conventionele benzine- en dieselwagens zullen de komende 10 à 20 jaar nog steeds een belangrijk aandeel 
hebben in het wagenpark. Toch moet nu al gewerkt worden aan een kader waarin ook nieuwe technieken 
versneld in het park komen.

Vlaanderen heeft met onder meer de "proeftuin elektrische voertuigen" al initiatieven genomen rond 
elektrische voertuigen. Hierin worden door concrete samenwerkingsverbanden de mogelijkheden van 
milieuvriendelijker brandstoffen en aandrijftechnieken, de marktsituatie, mogelijke sociale en bestuurlijke 
barrières en mogelijke beleidsopties in Vlaanderen afgetast.

De MORA vraagt die initiatieven die vanuit het oogpunt innovatie zijn opgezet in te bedden in een 
mobiliteitsstrategie voor Vlaanderen. 

Kwaliteitsvol multimodaal vervoersaanbod 
uitbouwen

Aantrekkelijkheid alternatieven verhogen

Naast de vergroening van het wagenpark zal een duurzaam personenvervoer ook betekenen dat de auto 
selectiever gebruikt wordt voor die verplaatsingen of deeltrajecten waarop andere vervoersmodi een 
volwaardig alternatief bieden.

Alleen is het zo dat op dit ogenblik er voor heel wat verplaatsingen geen redelijke alternatieven voor de auto 
bestaan en stimuli naar het gebruik van andere vervoersmodi geen zin hebben.

Een selectiever gebruik van de wagen kan er pas komen als de alternatieve vervoermiddelen kwalitatief 
sterker uitgewerkt worden zodat ze als waardige vervangers kunnen dienen voor bepaalde (deeltrajecten 
van) verplaatsingen.

Belangrijk is om in te zetten op de verplaatsingen waarvoor wel potentie is in Vlaanderen. Hiervoor is een 
klantgerichte aanpak vereist. Dit wil zeggen dat maatregelen afgestemd worden op verschillende 
doelgroepen en gericht ingezet worden op activiteiten en plaatsen waar wel alternatieven kunnen ontwikkeld 
worden.

De meest efficiënte manier om dit te bereiken is investeren in multimodale oplossingen. De overheid kan 
hiervoor zelf initiatieven lanceren of faciliterend en ondersteunend optreden naar projecten uit de 
bedrijfswereld toe.

Multimodale knooppunten en -concepten

Het gebruik van de alternatieven moet zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk gehouden worden. 1 
mobiliteitskaart die het mogelijk maakt om de verschillende diensten te combineren met het gebruik van het 
openbaar vervoer of P+R faciliteiten.

Het multimodaal vervoersaanbod wordt vanzelfsprekend best ontplooid bij multimodale knooppunten: 
stationsomgevingen of transferia en P+R faciliteiten. Op dit ogenblik ontwikkelt de NMBS-Holding heel wat 
vervoersdiensten in en rond haar stations. Afstemming met het aanbod van De Lijn is al even onontbeerlijk 
als een stimulerend beleid met oog voor de specifieke lokale noden. In de Vlaamse spoorstrategie moet de 
multimodale en klantgerichte aanpak een prominente plaats krijgen.

Opdat de multimodale knooppunten goed zouden functioneren is het nodig om het aanbod aan carpool en 
P+R parkings doelgericht uit te breiden. Dergelijk aanbod zal onder meer de groeiende parkeerdruk in de 
stedelijke kernen afremmen. Daarnaast kan in de kernen een evenwichtig parkeerbeleid gevoerd worden 
met een gedifferentieerd prijsbeleid dat een aanzuigeffect vermijdt. Zo blijven de steden bereikbaar maar 
wordt het onnodig rondrijden op zoek naar een parkeerplaats vermeden.
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In een multimodale aanpak verdient het fietsgebruik specifieke aandacht en ondersteuning. Vlaanderen 
heeft al een fietscultuur zeker voor de vrije tijdsverplaatsingen. Het positieve imago van de fiets moet ook 
naar de functionele kortere verplaatsingen met de fiets vertaald worden. Naast de nodige weg- en 
parkeerinfrastructuur zal er nog meer ingezet moeten worden op een zo divers mogelijk aanbod aan 
fietsdiensten die meer doelgroepen kunnen aanspreken.

Het promoten van elektrische fiets is daar zeker belangrijk bij. Het gebruik van elektrische fietsen verhoogt 
het potentieel van de fietsverplaatsingen. Door de beperkte inspanningen, dankzij de motor, kunnen meer 
mensen voor langere afstanden kiezen voor de fiets in plaats van de auto of het openbaar vervoer.

Nauw hierbij aansluitend is het uitwerken van een ruimtelijk beleid dat kortere verplaatsingen, die dan niet 
met de auto hoeven te gebeuren, voorop stelt. We denken hierbij aan een ruimtelijk beleid dat inzet op meer 
buurtvoorzieningen, meervoudig ruimtegebruik, bundeling. Het is hierbij van belang dat de openbare ruimte 
er ingericht wordt opdat de actieve verplaatsingen (stappen en fietsen) op een veilige manier worden 
aangemoedigd. 

Mental shift creëren

Gerichte maatregelen en communicatie op basis van 
gedragsfactoren

Voor zowel vergroening van het wagenpark als het zich multimodaler verplaatsen moet beleidsmatig ingezet 
worden op het creëren van een mental shift. Beleidsmaatregelen zullen enkel effectief zijn als ze er in 
slagen in te spelen op gedragsfactoren. Dit betekent dat bij het uittekenen van de integrale beleidsstrategie 
aandacht moet gaan naar de complexe relaties die bepalend zijn bij verplaatsingsgedrag.

Naast het creëren van een voldoende aanbod aan milieuvriendelijke voertuigen en brandstoffen en het 
aanbieden van verschillende multimodale vervoersmogelijkheden, moeten ook de mentale barrières 
weggewerkt worden die zorgen dat mensen de alternatieven (nog) niet zien als werkelijk valabele 
vervoersmodi.

In congestiegevoelige gebieden bijvoorbeeld beseffen nog te weinig automobilisten hoeveel tijd ze zouden 
kunnen winnen door hun wagen achter te laten op een P+R en een (deel)fiets te nemen tot hun 
eindbestemming. Dit vraagt heel wat creatieve communicatie en informatie op maat zodat de juiste prikkels 
op het juiste moment worden geven. Er moet ook rekening gehouden worden met de wensen, beweegreden 
en belevingswaarden van de mobiele mens.

Complexiteit mobiliteit vraagt beleidsdomeinoverschrijdende 
aanpak

Ook andere beleidsdomeinen en –niveaus moeten betrokken worden in de uitwerking van een duurzaam 
mobiliteitsbeleid. De MORA vraagt daarom dat bij de opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen de 
complexiteit van verplaatsingsgedrag voldoende onderkend wordt. De MORA verwacht dat de acties in het 
beleidsplan van het Mobiliteitsplan zo veel als mogelijk beleidsdomeinoverschrijdend benaderd wordt. 
Zonder integrale benadering zal de effectiviteit minimaal zijn. 
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