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1. VERPLAATSINGSGEWOONTEN 

1.1 Gegevensbronnen 

Het aantal auto's, motorfietsen, bromfietsen en fietsen dat de huishoudens volgens het 
Huishoudbudgetonderzoek bezitten is afkomstig uit het Huishoudbudgetonderzoek van de 
FOD Economie – Statistics Belgium.  
De gegevens over de praktische rijexamens voor het rijbewijs B werden geleverd door de 
Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs (vzw GOCA).  
Het woon-schoolverkeer is afgeleid uit de gegevens over de schoolbevolking (kleuter-, lager 
en secundair onderwijs) van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. 
Het woon-werkverkeer is afgeleid uit de gegevens over de werkende beroepsbevolking van 
de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie - Statistics Belgium.  
De evolutie van de verdeling van de gebruikte vervoerwijzen om de werkplaats te 
bereiken is afkomstig uit de Diagnose van het woon-wegverkeer van de FOD Mobiliteit en 
Vervoer.  
De verdeling van de gebruikte vervoerwijzen, alle verplaatsingen samen, in het BHG of 
van/naar het BHG komt uit de Beldam-enquête.  

1.2 Uitrusting van de huishoudens 

Het Huishoudbudgetonderzoek (HBO) betreft de uitgaven en inkomsten van de Belgische 
huishoudens en het percentage huishoudens in het bezit van duurzame goederen1. Het 
HBO stelt een stand van zaken op van de consumptiegewoonten van de bevolking via vragen 
over het bedrag en de samenstelling van de uitgaven.  
De gegevensverzameling gebeurt aan de hand van een representatieve steekproef van de 
bevolking op het niveau van België en zijn drie gewesten. Tot in 2010 werd de enquête 
jaarlijks afgenomen bij zo'n 3 700 huishoudens. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
varieerde de steekproef van 598 tot 705 huishoudens naargelang het jaar (periode 1999-
2010). Het HBO werd in 2012 hervormd: de enquête wordt voortaan tweejaarlijks uitgevoerd, 
en de vragenlijst werd sterk ingekort. Het aantal ondervraagde huishoudens bedroeg  

- in 2012 ongeveer 6 500 huishoudens voor heel België, waarvan 723 in het BHG,  

- in 2014 ongeveer 6 100 huishoudens voor heel België, waarvan 633 huishoudens in het 
BHG, 

- in 2016, ongeveer 4 500 huishoudens voor heel België, waarvan 531 huishoudens in 
het BHG. 

Omdat bepaalde vragen slechts door een klein aantal huishoudens beantwoord werden, raadt 
de FOD Economie - Statistics Belgium aan om de resultaten gebaseerd op antwoorden van 
minder dan 50 huishoudens met de grootste omzichtigheid te interpreteren.  

                                                
1Een duurzaam goed is een goed dat zijn nut tijdens een langere periode behoudt (vaak wordt een gebruik 
gedurende drie jaar of meer wordt als referentie gebruikt), in tegenstelling tot een goed dat volledig verbruikt is 
na een kort gebruik. Duurzame goederen omvatten met name auto's en huishoudtoestellen. 
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Voor de gegevens over de huishoudens in het BHG werden twee vaststellingen gedaan: 
steekproeven van kleine omvang komen vaak voor en de resultaten vertonen een grote 
jaarlijkse variatie. Daarom werd dus een gemiddeld percentage berekend voor periodes van 
zes opeenvolgende jaren tot in 2010 en een gemiddelde over drie jaar voor de periode 2012-
2014-2016 (tabel 13.6.1.1).  

1.3 Rijbewijs  

A. Rijbewijs B 

Het rijbewijs B is geldig voor het besturen van voertuigen met een Maximale Toegelaten 
Massa van minder dan 3 500 kg en die zijn gebouwd voor het vervoer van 8 passagiers (met 
aanhangwagen in bepaalde omstandigheden), alsook voor het besturen van vierwielen met 
motor.  
Twee examens moeten worden afgelegd voor het behalen van het rijbewijs B: een theoretisch 
computergestuurd examen (meerkeuzevragen) en een praktisch rijexamen op de openbare 
weg (afstelling en controle van het voertuig voor vertrek, aangevuld door een rit door het 
verkeer met inbegrip van twee manoeuvres). Het praktische rijexamen kan uitsluitend worden 
afgelegd wanneer de kandidaat geslaagd is voor het theoretische examen.  
De cijfers in de tabellen 13.6.2.1 en 13.6.2.2 hebben enkel betrekking op de afgelegde en 
geslaagde examens op de openbare weg voor het rijbewijs B. De cijfers weerspiegelen een 
aantal examens en niet een aantal kandidaten. Een kandidaat kan een examen meerdere 
keren afleggen tot het moment dat hij of zij slaagt. 
De notie van gewest moet als volgt worden geïnterpreteerd: het gaat om alle examens die zijn 
afgelegd in het examencentrum of de examencentra in het betreffende gewest. Dat betekent 
dat:  

‒ Kandidaten, die in een ander gewest zijn gedomicilieerd, kunnen worden opgenomen in 
het aantal examens van het betreffende gewest; 

‒ Kandidaten, die in het betreffende gewest zijn gedomicilieerd, kunnen worden 
opgenomen in het aantal examens van een ander gewest. 

De kandidaten kunnen hun examencentrum voor het theoretische en het praktische examen 
vrij kiezen.  
De evolutie van de wetgeving inzake het rijbewijs beïnvloedt het aantal afgelegde examens en 
het slaagpercentage. In 2007 treedt er een belangrijke trendbreukbreuk op. Op 1 december 
2006 werd een nieuw praktisch rijexamen ingevoerd. De manoeuvres die voorheen op 
privéterrein werden uitgevoerd werden opgenomen in een enkel examen op de openbare 
weg. Het examen dat in een echte situatie plaatsvindt, is bijgevolg veeleisender. Belangrijke 
hervormingen hebben ook plaatsgevonden in 2017 (Vlaams Gewest, Waals Gewest) en 
zullen worden voortgezet in 2018 (in de drie gewesten). Er moet dus bij het analyseren van de 
statistieken rekening worden gehouden met deze wetswijziging. 

B. Rijbewijs AM en A 

Het rijbewijs AM is vereist voor het besturen van een twee- of driewielige bromfiets en van een 
lichte vierwieler met een maximale snelheid van minder dan 45 km/uur. Om het rijbewijs AM te 
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verkrijgen moet een theoretisch examen worden afgelegd, gevolgd door een praktisch 
rijexamen op privéterrein.  
Het rijbewijs A is geldig voor motoren. Drie categorieën worden in de statistieken opgenomen: 

‒ A1: motorfietsen van max. 125 cc en 11 kW met een vermogen/ gewichtsverhouding 
van max. 0,1 kW/kg en de driewielers van max. 15 kW; 

‒ A2: motorfietsen van max. 35 kW met een vermogen/ gewichtsverhouding van minder 
dan 0,2 kW/kg en niet afgeleid van een model met meer dan het dubbele vermogen. 

‒ A: motorfietsen met of zonder sidecar met een vermogen hoger dan 35 kW en 
driewielers met een motor met een vermogen hoger dan 15 kW. 

Om het rijbewijs A te verkrijgen moet een theoretisch examen worden afgelegd, gevolgd door 
een praktisch rijexamen op de openbare weg. 
De tabel 13.6.2.3 focust op de afgelegde en geslaagde praktische examens voor 
bromfietsen (AM), motorfietsen (A) en auto's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

1.4 Verplaatsingen  

De gegevens over het woon-schoolverkeer zijn afkomstig uit het thema "Onderwijs", dat 
trouwens terug te vinden is op de website van het BISA. Tabel 13.6.3.3 is opgesteld op basis 
van de gegevens van de totale schoolbevolking, door herkomst (woonplaats) en bestemming 
(schoolplaats) van de leerlingen te kruisen. De totale schoolbevolking omvat de schoolgaande 
leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs (gewoon en bijzonder) van de Vlaamse 
Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.  
Meer details over de methodologie voor de verzameling en verwerking van gegevens kunnen 
worden geraadpleegd in het methodologische document "Onderwijs" in de rubriek "Herkomst-
bestemming van leerlingen".  
De tabellen over het woon-werkverkeer bevatten informatie  

- over het aantal verplaatsingen van / naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de 
werkende beroepsbevolking. Het betreft een illustratie van de werknemersstromen 
(pendelen) van/ naar het Gewest (tabel 13.6.3.2). 

- over de voornaamste vervoerwijze (= vervoermiddel) die door de werknemers wordt 
gebruikt om naar de werkplaats te gaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Werknemers die in het BHG wonen maar buiten het Gewest werken, zijn niet 
opgenomen in deze cijfers (13.6.3.3). 

Voor de eerste van deze twee tabellen zijn de gegevens over verplaatsingen van de 
werkende beroepsbevolking afkomstig van het thema "Arbeidsmarkt" dat trouwens op de 
website van het BISA te vinden is. De werkende beroepsbevolking heeft betrekking op elke 
persoon van 15 jaar of ouder die in België woont en die zich op de arbeidsmarkt begeeft, 
ongeacht hij of zij werk vindt.  
Meer details over de Enquête naar de arbeidskrachten en over de methodologie voor de 
verzameling en verwerking van de gegevens kunnen worden gevonden in het 
methodologische document "Arbeidsmarkt" onder de rubriek "Enquête naar de 
arbeidskrachten (EAK)". 

http://bisa.brussels/bestanden/themas/Methodo_Onderwijs.pdf
http://bisa.brussels/bestanden/themas/Methodo_Arbeidsmarkt.pdf
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Voor de tweede tabel, de verdeling van de vervoerswijzen gebruikt om naar de 
werkplaats te gaan, werd gebruik gemaakt van de "Diagnose van het woon-wegverkeer", 
een nationale enquête die om de drie jaar wordt uitgevoerd door de FOD Mobiliteit en 
Vervoer. De bedoeling van deze enquête is het stellen van een zo volledig mogelijke diagnose 
over de mobiliteit van werknemers in België en het bevorderen van een meer duurzame 
mobiliteit. 
De diagnose van het woon-wegverkeer is sinds 2005 wettelijk verplicht voor alle Belgische 
werkgevers die meer dan 100 personen tewerkstellen. Elke betrokken werkgever moet een 
vragenlijst invullen voor elk van de vestigingen met ten minste 30 werknemers. Het aantal 
ingevulde enquêtes varieert tussen ongeveer 8 700 in 2005 en 10 700 in 2014. Het aantal 
betrokken werknemers is achtereenvolgens 1 360 000 en 1. 530 000 voor die twee jaren 
(ongeveer een derde van de Belgische beroepsbevolking in 2014). 
De tabel 13.6.3.3 bevat het modale aandeel, d.w.z. het aandeel van de afgelegde trajecten via 
een gegeven vervoermodus. Er wordt altijd rekening gehouden met de belangrijkste 
vervoermodus naargelang de afstand, d.w.z. de vervoermodus waarmee de grootste afstand 
tussen de woonplaats en de werkplaats is afgelegd. 
De modale verdeling van de vervoerswijzen, zonder onderscheid volgens activiteit, 
komt uit de Beldamenquête. Dat is de tweede nationale enquête over de mobiliteit van de 
Belgen (BELgian DAily Mobility). Ze vond plaats in 2010. Ze is een vervolg op een eerste 
enquête, de MOBEL-enquête (1999) en is het resultaat van een samenwerking tussen de 
POD Wetenschapsbeleid (Belspo) en de FOD Mobiliteit en Vervoer, met meerdere federale, 
gewestelijke en zelfs provinciale partners. De BELDAM-enquête richt zich op alle individuen 
van meer dan 6 jaar oud binnen een huishouden. Er werden 8 532 antwoorden ontvangen 
voor het hele Belgische grondgebied, en 2 334 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
De tabel 16.6.3.4 bevat de verdeling van de verplaatsingen volgens de hoofdvervoerwijze: er 
wordt slechts één enkele wijze beschouwd per verplaatsing, in dit geval de grootst afgelegde 
afstand binnen de verplaatsing. In de tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
verplaatsingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de verplaatsingen naar / van 
het BHG.  
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