
Augustus 2018 

  1 

Mobiliteit en Vervoer – Methodologie 

1. COLLECTIEF EN GEDEELD VERVOER ......................................................................................... 2 
1.1 GEGEVENSBRONNEN .................................................................................................................... 2 
1.2 BUS, TRAM, METRO ...................................................................................................................... 2 

A. MIVB .......................................................................................................................................... 2 
B. TEC en De Lijn .......................................................................................................................... 4 

1.3 TREIN .......................................................................................................................................... 4 
1.4 VLIEGTUIG ................................................................................................................................... 5 
1.5 TAXI ............................................................................................................................................ 5 
1.6 DEELWAGEN ................................................................................................................................ 6 

 
  



Augustus 2018 

  2 

1. COLLECTIEF EN GEDEELD VERVOER 

1.1 Gegevensbronnen 

De gegevens over bus, tram en metro van het MIVB-net worden door de MIVB aangeleverd. 
Ze staan ook in de jaarverslagen van de maatschappij. De gegevens over de buslijnen van 
De Lijn en TEC worden afgeleid van het aantal buslijnen op de netkaarten van de twee 
operatoren1. 
De telling van de personen die in de trein stappen per station worden verkregen via een 
persbericht van de NMBS2.  
Het aantal bewegingen en passagiers in de luchthavens wordt uit de jaarverslagen van 
Brussels Airport en Brussels South Charleroi Airport gehaald. Die gegevens zijn ook 
beschikbaar op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.  
De gegevens over de taxi's en over collectieve taxi's Collecto worden geleverd door de 
directie Taxi's van Brussel Mobiliteit.  
De gegevens over de deelwagens van Cambio worden door de operator Cambio 
aangeleverd. 

1.2 Bus, tram, metro 

A. MIVB 

In haar activiteitenverslag publiceert de MIVB gegevens over het gebruik van het vervoernet, 
het aanbod van het openbaar vervoernet, de kenmerken van het net en van het rollend 
materieel, de efficiëntie van het net, de infrastructuur, de milieuprestaties en de human 
resources. Het BISA vermeldt de volgende gegevens: 

− het gebruik van het vervoernet: aantal ritten volgens de gebruikte vervoerwijze (metro, 
tram, bus); 

− het aanbod van het openbaar vervoernet: werkelijke kilometerproductie in afgelegde 
rijstel-km, geboden capaciteit in aantal plaatsen-km; 

− de kenmerken van het net en van het rollend materieel: aantal stations en haltes, aantal 
lijnen, lengte van de assen in km, aantal rijstellen, aantal voertuigen volgens de 
vervoerwijze; 

− de efficiëntie van het vervoernet: gemiddelde reissnelheid, hetzij op weekbasis, hetzij 
op precieze momenten tijdens de dag;  

− het prijsbeleid: de prijzen van een reeks vervoerbewijzen. 

Het jaarlijkse gebruiksvolume (of "gebruik", tabel 13.3.1.1) is het totaal aantal ritten dat in 
een jaar afgelegd worden. Een rit stemt overeen met een totale verplaatsing van een persoon 

                                                
1 MIVB = Maatschappij Voor Intercommunaal Verkeer van Brussel, De Lijn = Vlaamse Vervoermaatschappij De 
Lijn, TEC = Société Régionale Wallonne du Transport.  
2 NMBS = Nationale Maatschappij Belgische Spoorwegen. 
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op het net, met inbegrip van de aansluitingen. Het gebruik wordt op onrechtstreekse wijze 
geschat door het combineren van 

‒ het aantal verkochte vervoerbewijzen vermenigvuldigd met het exacte aantal ritten per 
vervoerbewijs wanneer dat gekend is (een tienrittenkaart komt overeen met tien ritten) 
en 

‒ een theoretisch gemiddelde op basis van studies en verbruikersenquêtes, voor de 
andere vervoerbewijzen (bijvoorbeeld: een schoolabonnement komt overeen met 600 
ritten per jaar). 

Er wordt momenteel onderzocht hoe men meer precieze gebruikscijfers kan verkrijgen, door 
voor statistieken gebruik te maken van de gegevens op de MOBIB-chipkaart (Katernen van 
het Kenniscentrum van de Mobiliteit 2, 2013: 72-74). In 2002 en 2011 werd de 
berekeningsmethode voor het gebruik door de MIVB herzien. Er is dus sprake van breuken in 
de statistische reeksen.  
Het dynamische vervoersaanbod wordt door twee indicatoren geïllustreerd (tabel 13.3.1.2). 
De eerste, de kilometerproductie (of rijstel-km) komt overeen met het aantal rijstellen 
(metro, tram of bus) die gedurende een jaar rondrijden vermenigvuldigd met het aantal 
gereden kilometers voor elk van de rijstellen. Deze indicator omvat dus twee parameters, nl. 
de gemiddelde frequentie en de lengte van het net.  
De tweede, de aan de reizigers geboden capaciteit (of plaatsen-km), is de som, voor elk 
traject toegankelijk voor de reizigers, van het product van de afstand afgelegd door het rijstel 
en de capaciteit per eenheid ervan. Die wordt sinds 2006 berekend op basis van een norm 
van vier reizigers per m². Deze indicator weerspiegelt dus de capaciteit van het rollend 
materieel in verband met het aanbod van het openbaar vervoernet (Katernen van het 
Kenniscentrum van de Mobiliteit 1, 2012: p. 60).  
De tabel over de kenmerken van het openbaar vervoernet (tabel 13.3.1.3) bevat de 
volgende gegevens: aantal lijnen en hun totale lengte, aantal stations en haltes, gemiddelde 
afstand tussen twee stations of haltes, aantal voertuigen.  
De lengte van de lijnen verwijst naar de totale lengte van de bestaande assen (m.a.w. de 
lengte van de fysieke assen waarlangs de voertuigen van de MIVB rijden) en niet naar de 
optelling van de lengtes van alle bestaande lijnen. De totale lengte van de assen van alle 
vervoerwijzen samen kan dus afwijken van de som van de lengtes van elke vervoerwijze 
omdat een as gedeeltelijk door meerdere vervoerwijzen kan worden gebruikt (bv. bussen en 
trams).  
Bepaalde assen strekken zich uit tot over de grenzen van het gewestelijke grondgebied en 
bedienen de gemeentes Drogenbos, Groot-Bijgaarden, Kraainem, Tervuren en Wezembeek-
Oppem. 
Een station is een ondergrondse stopplaats van de metro of premetro (bv. Merode = een 
station; ongeacht de richting van het verkeer). Simonis en Elizabeth worden in de statistieken 
door de MIVB beschouwd als een enkel station omdat de perrons onder hetzelfde dak liggen. 
Er werden twee verschillende namen gegeven opdat de gebruikers zich makkelijker zouden 
kunnen oriënteren op dit kruispunt van twee metrolijnen3.  

                                                
3 De lijnen 2 en 6 zijn lussen: lijn 2 rijdt de lus rond en lijn 6 rijdt de lus rond en vervolgt daarna tot aan het station 
Koning Boudewijn. Elizabeth is de eindhalte van lijnen 2 en 6 in de ene richting; Simonis is de eindhalte van lijn 
2 in de andere richting alsook een overstapstation voor lijn 6 naar Koning Boudewijn.  
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Een halte is een bus-, tram-, metro- of premetrohalte. Een bovengrondse halte is altijd een 
bushalte of een bovengrondse tramhalte.  
De efficiëntie van het net (tabel 13.3.1.4) wordt geïllustreerd aan de hand van de 
reissnelheid van de voertuigen. De reissnelheid is de gemiddelde snelheid van de nuttige 
verplaatsing voor de reiziger. Die houdt rekening met de maximumsnelheid, het aantal haltes 
en de duur van de haltes en vertragingen zoals bij opstoppingen (Katernen van het 
Kenniscentrum van de Mobiliteit 1, 2012: p.62).  
De MIVB heeft een grote waaier aan vervoerbewijzen; dat aanbod evolueert geregeld (de 
prijzen stijgen over het algemeen in februari). De tabel 13.3.1.5 bevat de prijzen van een 
reeks veelgebruikte vervoerbewijzen waarvoor er een zekere continuïteit in de tijd bestaat: de 
eenritkaart / Jump 1 rit, de tienrittenkaart / Jump 10 ritten, het schoolabonnement van een jaar 
(voor studenten tussen 12 en 24 jaar) en het algemeen MIVB-abonnement dat geldig is op het 
hele MIVB-net, behalve op het gedeelte Bourget-Brussels. De tabel geeft de tarieven in 
lopende euro's.  

B. TEC en De Lijn 

In Wallonië worden vijf autonome plaatselijke openbare vervoermaatschappijen 
gecoördineerd door de Société Régionale Wallonne des Transports. De dienstverlening vindt 
plaats onder de handelsnaam "TEC. In Vlaanderen is de maatschappij De Lijn 
verantwoordelijk voor het openbaar vervoer.  
Buslijnen van TEC en De Lijn zorgen voor een verbinding naar het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Het aantal buslijnen dat het Gewest binnenrijdt (tabel 13.3.1.6) wordt geteld op basis 
van de lijnen die op de netplannen staan en voor De Lijn ook op de Routeplanner op de 
website. De telling van de lijnen wordt een keer per jaar gedaan, op het moment van het 
bijwerken van de andere tabellen m.b.t. collectief en gedeeld vervoer. 
Andere cijfers zoals het aantal reizigers van en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 
niet beschikbaar.  

1.3 Trein 

De statistieken die de NMBS publiceert, worden opgesteld op grond van tellingen in alle 
Belgische stations gedurende de tweede helft van oktober (week die representatief wordt 
geacht voor het gemiddelde verkeer tijdens een gewone week).  
De visuele telling van het aantal opstappende reizigers aan elke halte vindt gedurende vijf 
opeenvolgende werkdagen plaats. De resultaten van de telling worden eerst door het 
spoorpersoneel op de daartoe bestemde listings genoteerd en vervolgens in de computer 
ingegeven. 
Aangezien de telling slechts een week duurt, geven de globale resultaten slechts een ruwe 
schatting van de jaarlijkse evolutie van het verkeer. Niettemin levert de telling meer 
gedetailleerde informatie over de meest gebruikte stations en haltes op, alsook over de 
verdeling van de gebruikers in de verschillende treinverbindingen (IC, IR, L, P).  
Deze tellingen zijn het resultaat van een korte observatie in de tijd, wat onvermijdelijk een 
foutenmarge inhoudt, die in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn. Deze tellingen zijn echter 
de enige, beschikbare bron die toelaten om het aantal in- en uitstappende reizigers per station 
te bepalen alsook hun evolutie op lange termijn. De cijfers laten niet toe het onderscheid te 
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maken tussen reizigers die zich naar het station begeven en diegene die een aansluiting 
moeten halen (2 keer geteld dus).  
Het totale aantal personen dat opstapt in de verschillende stations van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is niet hetzelfde als het totale aantal van het Gewest (verschil van 
ongeveer 2%): de gewestelijke en nationale cijfers bevatten bepaalde extrapolaties om 
bepaalde verschillen te corrigeren die het gevolg zijn van tellingen die op uiteenlopende 
dagen van de week naargelang het station zijn uitgevoerd.  

1.4 Vliegtuig 

De gepubliceerde gegevens hebben betrekking op het aantal bewegingen (tabel 13.3.3.1) en 
passagiers (tabellen 13.3.3.2 tot 13.3.3.4) naar Brussels Airport en Brussels South Charleroi 
Airport. Deze twee luchthavens liggen niet op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest maar trekken een groot aantal passagiers aan die van het Gewest 
afkomstig zijn of er naar op weg zijn. Het vliegverkeer dat verband houdt met Brussels Airport 
beïnvloedt eveneens de milieuoverlast (lawaai, luchtkwaliteit...) van het Brusselse 
grondgebied. 
De bewegingen corresponderen met alle opstijgende en landende vliegtuigen op een gegeven 
luchthaven. De cijfers over de bewegingen op Brussels Airport omvatten de 
passagiersvluchten, luchtvracht, algemene luchtvaart4 en militaire vluchten5. De cijfers van 
Brussels South Charleroi Airport bevatten vooreerst de passagiersvluchten, de andere 
categorieën zijn verwaarloosbaar of afwezig.  
De gegevens over passagiers in tabel 13.3.3.2 corresponderen met het geheel van de getelde 
passagiers. Voor Brussels Airport bevatten ze niet enkel de passagiers die hun reis beginnen 
of eindigen in de luchthaven maar ook passagiers die middenin hun traject zijn, hetzij 
transitpassagiers (passagiers die hun reis voortzetten naar een andere bestemming aan 
boord van hetzelfde vliegtuig), hetzij transferpassagiers (passagiers die hun reis voortzetten 
naar een andere bestemming aan boord van een ander vliegtuig). Ze bevatten ook de 
passagiers van de algemene luchtvaart en niet-commerciële vluchten. De details per type 
verkeer voor Brussels Airport zijn opgenomen in de tabel 13.3.3.3.  
De tabel 13.3.3.4 bevat de 10 bestemmingen met het grootste aantal passagiers vanaf 
Brussels Airport.  

1.5 Taxi 

De directie Taxi's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest levert op aanvraag volgende 
inlichtingen over de taxi’s in het Gewest: aantal voertuigen die de benaming “taxi” dragen, 
aantal reservevoertuigen, aantal uitbaters, standplaatsen (die plaatsen voor een of meerdere 
taxi’s omvatten), aantal geïnventariseerde chauffeurs.  
De tabel 13.3.4.1 bevat het aantal standplaatsen en plaatsen per gemeente. Een standplaats 
kan zich bevinden op het private, gemeentelijke of gewestelijke wegennet of op een 

                                                
4 De algemene luchtvaart correspondeert met alle andere burgerluchtvaartactiviteiten dan het commercieel 
vervoer (vliegend personeel, testvluchten, vliegclubs,... en met inbegrip van de zakenvluchten en 
privéchartervluchten). 
5 Op dit vlak kunnen de statistieken van het BISA afwijken van die van andere bronnen die zich beperken tot 
commerciële vluchten.  
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combinatie van deze mogelijkheden. De tabel 13.3.4.2 bevat het aantal door het gewest 
erkende taxiuitbaters, voertuigen en chauffeurs.  
De tabellen 13.3.4.3 en 13.3.4.4 bevatten gegevens over de Collecto-taxi's in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Het betreft een collectieve taxidienst die zeven dagen op zeven 
beschikbaar is, tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het principe is als volgt: een 
klassieke taxi vervoert meerdere klanten die een rit naar dezelfde bestemming wensen. De 
klant contacteert de dienst Collecto ten minste 20 minuten voor de rit; de taxi haalt de klant op 
aan een Collecto-halte op een vooraf bepaald tijdstip (op het uur of het half uur) en zet hem of 
haar af op het gekozen adres binnen het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Er bestaan iets meer dan 200 Collecto-instappunten, die altijd gelegen zijn aan 
MIVB-haltes.  

1.6 Deelwagen 

Het principe van de deelwagens (carsharing in Engels) is het volgende: personen zonder 
eigen personenwagen die een wagen nodig hebben voor een bepaalde periode kunnen een 
wagen huren bij een autodeeldienst. De deelwagens kunnen worden gebruikt door alle 
personen die aangesloten zijn bij het autodeelsysteem. 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de firma's Cambio (sinds 2003) en Zen Car (sinds 
2011) actief. Deze bedrijven werden vergezeld door DriveNow en ZipCar in 2016 en Ubeeqo 
in 2017. 
Deze twee operatoren hebben standplaatsen voor deelwagens verspreid over het hele 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met een abonnement en na reservatie 
kan een gebruiker de wagen aan een bepaalde standplaats gaan ophalen en de wagen daar 
na gebruik weer achterlaten.  
Momenteel verspreidt het BISA uitsluitend de gegevens van Cambio. De tabel 13.3.5.1 bevat 
de evolutie van de standplaatsen, de plaatsen en de geabonneerden van het 
deelwagensysteem op gewestelijke schaal terwijl de tabel 13.3.5.2 het aantal standplaatsen 
en plaatsen per gemeente op een gegeven moment bevat (gewoonlijk aan het einde van een 
jaar).  
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