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1 Context van deze nota 

Omdat Vlaanderen is opgedeeld in 15 vervoerregio's worden de gegevens uit het Onderzoek 
Verplaatsingsgedrag (OVG) Vlaanderen nu ook geanalyseerd op het niveau van de vervoerregio's. Het OVG is 
een jaarlijkse bevraging bij een representatieve steekproef van 1600 respondenten (ouder dan 6 jaar) verspreid 
over gans Vlaanderen (in opdracht van DMOW). Respondenten worden per brief uitgenodigd om twee 
vragenlijsten in te vullen én om gedurende één dag een verplaatsingsboekje bij te houden. Dit onderzoek heeft 
als belangrijkste doel het wie, wat, waar, waarom en wanneer van personenmobiliteit in kaart te brengen. 
 
Het OVG wordt bij uitstek aanzien als een instrument voor het meten van modale verdelingen (“Modal Split”), 
d.i. verdeling van verplaatsingen volgens vervoerswijze in Vlaanderen. Omdat indicatoren rond modale 
verdeling expliciet worden opgenomen als beleidsdoelstellingen voor de vervoerregio’s, ontstaat de 
noodzaak om de gegevens uit het OVG ook te analyseren op vervoerregio-niveau. 
 
De tabellen die in deze nota gepresenteerd worden bieden inzichten, maar worden niet naar voren geschoven 
als indicatoren. 
 

2 Werkwijze voor het indeling van Vlaamse gegevens volgens vervoerregio 

De indeling van de gegevens per vervoerregio gebeurt altijd op basis van de woonplaats (gemeente) van de 
respondenten behalve voor de berekening van de modale split (Tabel 1) waarbij verplaatsingen van 
respondenten gegroepeerd worden op basis van de herkomst en eindbestemming van het afgelegde traject. We 
kennen dus zowel het vaste woonadres van iedere respondent als de start-en eindpunten van eventueel 
gemaakte verplaatsingen. 
 
De verdeling op basis van verplaatsingsgedrag zoals weergegeven in de verplaatsingsboekjes (i.p.v. op basis van 
woonplaats zoals gerapporteerd in de personen-en gezinsvragenlijsten) heeft als voordeel dat ze gebaseerd is 
op reëel verplaatsingsgedrag. Als nadeel merken we op dat (kenmerken van) niet-verplaatsers hierdoor niet 
kunnen worden opgenomen. Om de representativiteit en steekproefgrootte te bestendigen opteren we er 
daarom voor om in de overige tabellen systematisch te kiezen voor een indeling op basis van woonplaats. We 
wijken voor de modale verdeling af van een indeling op basis van woonplaats omdat we de definitie van modale 
verdeling hanteren zoals deze is opgesteld binnen het MOM, het ambtelijk overlegorgaan waarin het 
beleidsdomein mobiliteit en het beleidsdomein omgeving vertegenwoordigd zijn. 
 
Om tot een voldoende grote steekproef te komen voor de individuele vervoerregio’s is ervoor gekozen om de 
geaggregeerde gegevens van OVG 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. en 5.5 (2015-2019) te gebruiken als een eerste nulmeting. 
 
Over de steekproef voor vervoerregio Antwerpen: 

 Het aantal respondenten met woonplaats in vervoerregio Antwerpen is 1367 
 Het aantal verplaatsingen gemaakt door respondenten met woonplaats in vervoerregio Antwerpen is 

3576 
 Het aantal verplaatsingen met herkomst en/of bestemming in vervoerregio Antwerpen gemaakt op een 

werkdag (ma t.e.m. vrij) is 2929 
 

3 Modal split: doelstelling 50% duurzame modi 

Definitie modal split: Het aantal verplaatsingen gemaakt op een weekdag (ma t.e.m. vrij) met herkomst en/of 
bestemming in de vervoerregio dat gebeurt met een duurzame vervoersmodus als hoofdvervoerswijze. 
Duurzame vervoersmodi zijn voetgangers, (E)fietsers, bus, tram, trein, metro én autopassagiers op voorwaarde 
dat deze laatste 18 jaar of ouder zijn. 
 
Zoals blijkt uit Tabel 1 wordt het aandeel duurzame modi voor de vervoerregio Antwerpen geschat op 51%. Het 
betrouwbaarheidsinterval (op 95%) van deze geschatte waarde ligt telkens op een afstand van 2 keer de 

https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/onderzoek-verplaatsingsgedrag-vlaanderen-ovg/onderzoek-verplaatsingsgedrag-vlaanderen-5
https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/onderzoek-verplaatsingsgedrag-vlaanderen-ovg/onderzoek-verplaatsingsgedrag-vlaanderen-5
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standaardfout (Std. Error of %). In dit geval verwachten we dus dat indien het onderzoek 100 keer herhaald zou 
worden, de geschatte waarde 95 keer tussen de 49% en 53% zal liggen. Hoe groter de steekproef, des te kleiner 
het betrouwbaarheidsinterval. 
 

Tabel 1. Modale verdeling vervoerregio Antwerpen 

VVR % duurzame 
modi 

Std. error 
of % 

Lower 
conf. lim. 

Upper conf. 
lim. 

Aantal 
verplaatsingen 

Aantal 
personen 

Antwerpen 51% 0,9% 49% 53% 2929 925 

 
Hoofdvervoerswijze en verplaatsing; Één verplaatsing kan uit meerdere ritten bestaan, bijv. iemand gaat eerst 
met de fiets (2 km) naar het station en neemt vandaar verder de trein(43 km) waarna hij of zij nog te voet (850m) 
tot aan de eindbestemming wandelt. Deze verplaatsing bestaat uit 3 ritten en combineert 3 vervoersmodi, resp. 
fiets, trein, te voet. In het geval van dergelijke combimobiele verplaatsingen hanteren we het principe van de 
hoofdvervoerswijze, m.a.w. we wijzen aan de verplaatsing slechts één vervoersmodus toe, nl. de modus 
waarmee de langste afstand werd afgelegd.  
 
Bijzonderheden: Verplaatsingen waarbij de respondent "andere" aanduidt als vervoerswijze worden in deze 
berekening niet meegenomen omdat het niet mogelijk is deze categorie toe te wijzen als duurzaam/niet-
duurzaam. Voorbeelden van de categorie "andere" zouden kunnen zijn: quad, mobilhome, vliegtuig, waterbus, 
éénwieler, skateboard, vrachtwagen, ... (De categorie andere is kleiner dan 1% ) 
 
De antwoordmogelijkheden voor vervoerswijze in het verplaatsingsboekje zijn: te voet, als autopassagier, als 
autobestuurder, als fietser, als elektrische fietser, met de bus, met de trein, met de tram of (pre)metro, met een 
autocar, als brom-/snorfietser, als motorrijder/passagier, op een andere wijze. 
 
 

4 Indicatoren RP2030 uit OVG 

 De verdeling tussen de verschillende modi van alle verplaatsingen, zie Tabel 1. 
 De verdeling tussen de verschillende modi van alle verplaatsingen op basis van het verplaatsingsmotief, 

zoals bijv. werken, onderwijs volgen, boodschappen doen of ontspanning, zie Tabel 9. 
 De afgelegde afstand (per persoon per dag) per modus, zie Tabel 11. 
 Het percentage van alle verplaatsingen waarbij meer dan één vervoerswijze werd gebruikt, zie Tabel 7. 
 Het aandeel van voor- en naverplaatsingen waarbij enkel beroep wordt gedaan op duurzame 

vervoerswijzen, zie Tabel 2 hieronder: 
 

Tabel 2. Verdeling van ritten als voor-en natransport volgens vervoerswijze van respondenten met woonplaats in 
vervoerregio Antwerpen 

Vervoerswijze Vervoerregio 
Antwerpen 

Vlaanderen 

als autobestuurder 3% 4% 

als autopassagier <18 1% 2% 

als autopassagier >=18 2% 3% 

als elektrische fietser 0% 0% 

als fietser 7% 10% 

met de  tram of (pré)metro 7% 5% 

met de bus 6% 7% 

op een andere wijze 0% 0% 

per trein 1% 2% 
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te voet 73% 66% 

met een autocar - 0% 

 

De vervoerswijzen “als elektrische fietser”, “op een andere wijze” en “met een autocar” komen slechts zeer 
sporadisch voor en worden daardoor afgerond naar nul procent. Slechts 3% van de voor-en natransporten in 
vervoerregio Antwerpen zijn niet-duurzaam. 
 
De modale verdeling in Tabel 2 is gebaseerd op 676 ritten gemaakt door 199 respondenten en moet daardoor 
met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Dit beperkte sample sluit evenwel aan bij het resultaat 
op Vlaams niveau waarbij 4% van de voor-en natransporten met de auto als bestuurder werden afgelegd, 2% 
als autopassagier jonger dan 18 jaar en 3% als autopassagier ouder of gelijk aan 18 jaar. De cijfers voor 
Vlaanderen zijn gebaseerd op 2422 ritten gemaakt door 767 respondenten in OVG 5.1 t.e.m. 5.5.  

5 Algemene gegevens over verkeersdeelnemers 

Verkeersdeelnemers worden gedefinieerd als personen die op de invuldag (de dag waarop zij het 
verplaatsingsboekje moesten invullen) minstens één verplaatsing hebben gemaakt. 
 
Tabel 3. Aandeel verkeersdeelnemers met woonplaats in vervoerregio Antwerpen  

Vervoerregio Antwerpen  

% verkeersdeelnemers 78% 

 
 
Tabel 4. Verdeling van verkeersdeelnemers volgens leeftijd en geslacht met woonplaats in vervoerregio Antwerpen 

Leeftijd Man Vrouw Totaal 

6-12 86% 84% 85% 

13-18 84% 78% 81% 

19-25 74% 87% 80% 

26-35 88% 85% 86% 

36-50 87% 85% 86% 

50-64 81% 73% 77% 

65+ 69% 52% 59% 

Eindtotaal 82% 75% 78% 

 

Tabel 5.Verdeling van verkeersdeelnemers volgens leeftijd en geslacht in Vlaanderen 

Leeftijd Man Vrouw Totaal 

6-12 83% 84% 83% 

13-18 75% 83% 79% 

19-25 76% 80% 78% 

26-35 84% 83% 83% 

36-50 83% 82% 83% 

50-64 80% 74% 77% 

65+ 65% 49% 56% 

Eindtotaal 78% 73% 75% 
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Tabel 6. Verdeling van niet-verkeersdeelnemers met woonplaats in vervoerregio Antwerpen volgens motief van niet-
verplaatsing 

Reden voor niet 
verplaatsing 

Percentage niet-
verkeersdeelnemers 

andere 9% 

beroep thuis 1% 

geen behoefte aan gehad 49% 

het weer 6% 

ik studeerde thuis 4% 

ik werkte thuis 6% 

ik werkte van thuis uit 1% 

verplichtingen thuis 3% 

ziekte of handicap 20% 

Eindtotaal 100% 

Deze tabel is gebaseerd op de antwoorden van slechts 308 personen. Voorzichtigheid met betrekking tot 

interpretatie en gebruik van de resultaten is dus geboden. 

 

6 Combimobiliteit 

Tabel 7. Verdeling van verplaatsingen (van respondenten met woonplaats in vervoerregio Antwerpen) volgens het 
aantal ritten 

Aantal ritten Antwerpen 

1 89% 

2 4% 

3 5% 

4 1% 

5 0% 

Een verplaatsing bestaande uit 5 ritten komt slechts zeer sporadisch voor en wordt daardoor afgerond naar 

nul procent. 

7 Gemiddeld aantal verplaatsingen en gemiddeld aantal afgelegde kilometers per 

persoon per dag (gavpppd en gaakpppd) 

 
Toelichting bij het concept “per persoon per dag” toegepast op het OVG naar analogie met het Nederlandse 
mobiliteitsonderzoek ODiN, Onderweg in Nederland 
 
Mobiliteitscijfers over het aantal verplaatsingen en de afgelegde afstand worden vaak uitgedrukt in per persoon 
per dag (p.p.p.d.). De betekenis van het begrip p.p.p.d. kan het best uitgelegd worden aan de hand van een 
voorbeeld. We nemen daarvoor het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag voor het motief 
'Van en naar het werk'. Dit is niet hetzelfde als de gemiddelde afstand die men aflegt van de woning naar het 
werk en van het werk naar de woning, want de totale afgelegde afstand voor het motief van en naar het werk 
is niet gedeeld door het aantal werkenden, maar door de totale doelpopulatie van het OVG (inwoners van 
Vlaanderen vanaf 6 jaar). Dezelfde parallel is te trekken voor alle andere cijfers uit het OVG waar p.p.p.d. achter 
staat: bij p.p.p.d. is gedeeld door de totale doelpopulatie in plaats van door de voor dat cijfer ‘relevante’ 
populatie. De achterliggende gedachte hiervan is dat, conform de realiteit, alle ontwikkelingen in de gehele 
doelpopulatie ons verplaatsingsgedrag beïnvloeden. Dus is niet alleen de ‘relevante’ populatie van belang bij 
het bepalen van het mobiliteitscijfer, maar de totale doelpopulatie.  
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BRON:  CBS | Onderzoeksbeschrijving ODiN 2018 | december 2019, p. 23 
 
 
Tabel 8. Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze (respondenten met 
woonplaats in vervoerregio Antwerpen) 

Hoofdvervoerswijze Percentage 

als autobestuurder 38% 

als autopassagier +18 jaar 9% 

als autopassagier -18 jaar 6% 

als brom-/snorfietser 1% 

als elektrische fietser 2% 

als fietser 15% 

als motorrijder/-passagier 0% 

met de  tram of (pré)metro 4% 

met de bus 4% 

met een autocar 1% 

op een andere wijze 1% 

per trein 1% 

te voet 19% 

 
Hoofdvervoerswijze en verplaatsing: Één verplaatsing kan uit meerdere ritten bestaan, bijv. iemand gaat eerst 
met de fiets (2 km) naar het station en neemt vandaar verder de trein(43 km) waarna hij of zij nog te voet (850m) 
tot aan de eindbestemming wandelt. Deze verplaatsing bestaat uit 3 ritten en combineert 3 vervoersmodi, resp. 
fiets, trein, te voet. In het geval van dergelijke combimobiele verplaatsingen hanteren we het principe van de 
hoofdvervoerswijze, m.a.w. we wijzen aan de verplaatsing slechts één vervoersmodus toe, nl. de modus 
waarmee de langste afstand werd afgelegd.  
 
Berekeningswijze: Verdeling volgens hoofdvervoerswijze van alle verplaatsingen (op alle dagen voor alle 
motieven) gemaakt door respondenten met vaste woonplaats in VVR X in combinatie met persoonskenmerken 
(leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en arbeidssituatie) en datums invulboekjes van alle respondenten uit VVR X 
ongeacht of zij op de invuldag een verplaatsing maakten of niet. 
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Tabel 9. Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze en verplaatsingsmotief 
(respondenten met woonplaats in vervoerregio Antwerpen) 
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als auto-
bestuurder 

38% 39% 49% 4% 25% 10% 58% 38% 82% 

als auto-
passagier +18 
jaar 

16% 16% 6% 1% 13% 3% 3% 11% 1% 

als auto-
passagier -18 jaar 

5% 7% 4% 14% 15% 1% 0% 4% 0% 

als brom-
/snorfietser 

4% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

als elektrische 
fietser 

4% 2% 4% 1% 1% 0% 4% 3% 0% 

als fietser 12% 12% 13% 31% 16% 13% 17% 14% 6% 

als motorrijder/-
passagier 

0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

met de tram of 
(pré)metro 

4% 5% 2% 7% 4% 2% 4% 3% 0% 

met de bus 2% 4% 1% 14% 3% 1% 3% 2% 2% 

met een autocar 0% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 2% 

op een andere 
wijze 

2% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 2% 

per trein 1% 2% 0% 1% 1% 0% 4% 0% 1% 

te voet 12% 12% 20% 21% 20% 68% 5% 25% 5% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 10. Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze (respondenten met 
woonplaats in vervoerregio Antwerpen) 

Hoofdvervoerswijze Percentage 

als autobestuurder 54% 

als autopassagier +18 jaar 15% 

als autopassagier -18 jaar 6% 

als brom-/snorfietser 0% 

als elektrische fietser 1% 

als fietser 5% 

als motorrijder/-passagier 0% 

met de  tram of (pré)metro 3% 

met de bus 5% 

met een autocar 2% 

op een andere wijze 0% 

per trein 6% 

te voet 2% 

Outliers, d.i. verplaatsingen met een totale afstand langer dan 200 kilometer, werden voor deze tabel niet 
meegenomen. 
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Tabel 11. Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze en 
verplaatsingsmotief (respondenten met woonplaats in vervoerregio Antwerpen) 
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als auto-
bestuurder 

57% 56% 66% 10% 38% 30% 70% 47% 98% 

als auto-
passagier +18 
jaar 

20% 24% 17% 5% 23% 12% 4% 30% 1% 

als auto-
passagier -18 
jaar 

8% 7% 4% 10% 16% 3% 0% 3% 0% 

als brom-
/snorfietser 

1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

als elektrische 
fietser 

1% 0% 2% 1% 0% 0% 2% 2% 0% 

als fietser 3% 2% 5% 15% 5% 17% 5% 6% 1% 

als 
motorrijder/-
passagier 

0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 

met de  tram of 
(pré)metro 

2% 2% 1% 9% 3% 1% 3% 3% 0% 

met de bus 1% 5% 2% 30% 3% 10% 3% 3% 0% 

met een 
autocar 

0% 0% 0% 4% 3% 0% 2% 0% 0% 

op een andere 
wijze 

2% 0% 0% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 

per trein 3% 3% 2% 9% 6% 0% 9% 0% 0% 

te voet 1% 1% 2% 3% 2% 27% 1% 5% 0% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Outliers, d.i. verplaatsingen met een totale afstand langer dan 200 kilometer, werden voor deze tabel niet 
meegenomen. 
  



 

 pagina 10 van 16 

8 Algemene gegevens over verplaatsingen 

Tabel 12. Gemiddelde afstand per verplaatsing (in kilometer) (van verkeersdeelnemers met woonplaats in vervoerregio 
Antwerpen) 

Vervoer-
regio 

aantal 
verplaatsingen 

Gemiddelde 
Standaard 
afwijking 

Min. 
afstand 

Max. 
afstand 

aantal 
achterliggende 

personen 

Antwerpen 3535 10,7 18,8 0,1 189 1049 

Outliers, d.i. verplaatsingen met een totale afstand langer dan 200 kilometer, werden voor deze tabel niet 
meegenomen. 
 

Tabel 13. Gemiddelde afstand per verplaatsing (in kilometer) volgens hoofdvervoerswijze (verkeersdeelnemers met 
woonplaats in vervoerregio Antwerpen) 

Hoofdvervoerswijze 
aantal 

verplaatsingen 
Gemiddelde Standaard 

afwijking 
aantal 

achterliggende 
personen 

te voet 715 1,3 2,3 299 

als fietser 530 3,3 3,8 212 

als brom-/snorfietser 20 4,0 4,2 6 

als motorrijder/-passagier 6 21,0 15,6 3 

als autobestuurder 1338 16,7 28,4 449 

als autopassagier 489 22,2 61,2 210 

met de bus 134 13,4 15,4 71 

met de  tram of 
(pré)metro 

140 7,7 10,6 76 

per trein 46 79,1 156,4 29 

met een autocar 22 29,9 23,2 12 

op een andere wijze 27 774,3 1637,2 18 

als elektrische fietser 87 5,2 5,4 32 

afstanden onbekend 20 0,0 0,0 13 

Outliers, d.i. verplaatsingen met een totale afstand langer dan 200 kilometer, werden voor deze tabel niet 
meegenomen. 
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Tabel 14. Gemiddelde reistijd per verplaatsing (in minuten) (van verkeersdeelnemers met woonplaats in vervoerregio 
Antwerpen) 

Vervoerregio 
aantal 

verplaatsingen 
Gemiddelde 

Standaard 
Afwijking 

Min. 
reistijd 

Max. 
reistijd 

aantal 
achterliggende 

personen 

Antwerpen 3544 22 25 1 360 1050 

Outliers, d.i. verplaatsingen met een totale afstand langer dan 200 kilometer, werden voor deze tabel niet 
meegenomen. 
 

Tabel 15. Verdeling van verplaatsingen zonder auto (door verkeersdeelnemers met woonplaats in vervoerregio 
Antwerpen) volgens autobeschikbaarheid 

Autobeschikbaarheid  

Ja 27% 

Nee 73% 

In 73% van de verplaatsingen waarbij geen auto werd gebruikt voor mensen die wonen in VVR Antwerpen was 

er ook effectief geen auto ter beschikking. 

 

9 Woon-werkverkeer op basis van vragen uit de personenvragenlijst 

 
Tabel 16. Gemiddelde pendelafstand (in kilometer) van beroepsactieven (met vast werkadres dat niet thuis is) voor 
respondenten met woonplaats in vervoerregio Antwerpen 

vervoerregio 
Gemiddelde 

Standaard 
afwijking 

Min. 
afstand 

Max. 
afstand 

Aantal 
personen 

Antwerpen 17,0 17,8 0,1 150 489 

Outliers, d.i. verplaatsingen met een totale afstand langer dan 200 kilometer, werden voor deze tabel niet 
meegenomen. 
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Tabel 17. Verdeling van beroepsactieven (met vast werkadres dat niet thuis is) volgens hoofdvervoerswijze in 
woonwerktraject voor respondenten met woonplaats in vervoerregio Antwerpen, Gent en Limburg 

Hoofdvervoerswijze Antwerpen Gent Limburg 

autobestuurder 57% 63% 73% 

autopassagier 1% 3% 3% 

bedrijfsvervoer 1% 0% 4% 

brom-snorfiets 0% 2% 1% 

bus 5% 2% 2% 

elektrische fiets 5% 2% 1% 

fiets 17% 14% 9% 

motor 1% 1% 0% 

te voet 4% 2% 2% 

tram 5% 1% 0% 

trein 5% 10% 3% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 

 

10 Overige tabellen 

10.1 Vervoermiddelenbezit op gezinsniveau 

 
Tabel 18. Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen 

Aantal 
voertuigen 

bestelwagen Efiets fiets motorfiets Personenwagen 
snor-

bromfiets 

0 96% 84% 27% 95% 25% 98% 

1 3% 12% 26% 4% 51% 2% 

2 0% 4% 18% 0% 21% 0% 

3 0% 0% 10% 0% 2% 0% 

4 0% 0% 10% 0% 0% 0% 

5+ 0% 0% 9% 0% 0% 0% 

De cellen met waarde nul zijn het gevolg van afronding van zeer kleine waarden, maar zijn dus niet geheel 
afwezig. 
 
 
Tabel 19. Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin met woonplaats in vervoerregio Antwerpen 

Voertuigtype N Gem. SD Min. Max. 

personenwagen 1367 1,0 0,8 0 7 

bestelwagen 1367 0,0 0,2 0 2 

elektrische fiets 1367 0,2 0,5 0 5 

fiets 1367 1,9 2,0 0 9 

brom/snorfietsen 1367 0,0 0,2 0 4 

motoren 1367 0,0 0,3 0 4 

andere 1367 0,0 0,2 0 4 
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Tabel 20. Verdeling van gezinnen volgens VMB-index (VervoerMiddelenBezit) 

VMB-index Percentage 
gezinnen 

meer dan twee wagens 3% 

twee wagens 21% 

één wagen 51% 

motor/brom/snorfiets 1% 

(E-)fiets 12% 

Overig 1% 

Geen 12% 

Eindtotaal 100% 

 
Beschrijving: De VervoerMiddelenBezit-index meet het ‘mobiliteitsgehalte’ van een gezin: hoe meer 
vervoermiddelen een gezin bezit, hoe mobieler een gezin. Een gezin zonder vervoermiddelen scoort het laagst, 
gevolgd door gezinnen met enkel een fiets enzovoort. Maar een gezin met één wagen scoort hoger dan een 
gezin met enkel fietsen omdat een auto hoger in de kolom staat. 
Deze index is éénzijdig vermits geen rekening wordt gehouden met de mogelijke beschikbaarheid van openbaar 
vervoer en de afstand tot functies en voorzieningen. Zeker in een stedelijk gebied is het mogelijk om redelijk 
mobiel te zijn zonder een eigen vervoermiddel te bezitten. Vanaf OVG 6 zal wel gevraagd worden naar bezit van 
OV-en deelsysteemabonnementen. 
 
Interpretatie: De tabellen met de VMB-index moeten als volgt gelezen worden: de gezinnen in een bepaalde 
categorie kunnen wel de vervoermiddelen bezitten die lager in de kolom staan, maar niet de vervoermiddelen 
die erboven staan. 
 
 
Tabel 21. Verdeling van gezinnen met woonplaats in vervoerregio Antwerpen volgens VMB-index en netto 
gezinsinkomen 

VMB-index 0 - 1.500 
euro  per 
maand 

1.501 - 
2.000 euro  
per maand 

2.001 - 
3.000 euro 
per maand 

3.001 - 
4.000 euro  
per maand 

4.001 – 
5.000 euro 
per maand 

meer dan 
5.000 euro  
per maand 

geen 
antwoord 

meer dan 
twee wagens 

0% 0% 2% 5% 7% 19% 4% 

twee wagens 2% 6% 18% 47% 42% 64% 35% 

één wagen 36% 68% 70% 44% 45% 16% 48% 

motor/brom
/ snorfiets 

1% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 

(E-)fiets 24% 18% 4% 3% 5% 1% 5% 

Overig 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 

Geen 35% 7% 4% 0% 0% 0% 5% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

De cellen met waarde nul zijn het gevolg van afronding van zeer kleine waarden, maar zijn dus niet geheel 
afwezig. 
  



 

 pagina 14 van 16 

Tabel 22. Verdeling van gezinnen met woonplaats in vervoerregio Antwerpen volgens inkomenscategorie 

Inkomenscategorie Percentage gezinnen  

0 - 1.500 euro  per maand 26% 

1.501 - 2.000 euro  per maand 19% 

2.001 - 3.000 euro per maand 21% 

3.001 - 4.000 euro  per maand 16% 

4.001 – 5.000 euro per maand 7% 

meer dan 5.000 euro  per maand 4% 

geen antwoord 8% 

 
 
Tabel 23. Verdeling van gezinnen met woonplaats in vervoerregio Antwerpen en gezinsgrootte 

VMB-index 1 2 3 4 5 
6 of 

meer 

meer dan twee wagens 0% 1% 7% 8% 6% 9% 

twee wagens 3% 24% 33% 42% 36% 24% 

één wagen 46% 60% 50% 46% 47% 53% 

motor/brom/snorfiets 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

(E-)fiets 21% 8% 6% 3% 9% 12% 

Overig 1% 0% 1% 1% 0% 0% 

Geen 27% 6% 3% 2% 2% 3% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

De cellen met waarde nul zijn het gevolg van afronding van zeer kleine waarden, maar zijn dus niet geheel 
afwezig. 
 
 
Tabel 24. Verdeling van gezinnen met woonplaats in Antwerpen volgens gezinsgrootte 

Aantal gezinsleden Percentage gezinnen  

1 35% 

2 31% 

3 13% 

4 13% 

5 5% 

6 of meer 3% 
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10.2 Transportgedrag op persoonsniveau 

Tabel 25. Verdeling van personen met woonplaats in vervoerregio Antwerpen volgens vervoermiddelengebruik 

Vervoerswijze nooit of 
minder dan 

één keer per 
jaar 

één tot 
enkele 

keren per 
jaar 

één tot 
enkele 

keren per 
maand 

één tot 
enkele 

keren per 
week 

dagelijks Eind-
totaal 

autobestuurder 33% 2% 5% 30% 30% 100% 

autobestuurder18+ 27% 2% 6% 32% 33% 100% 

autocar 73% 23% 3% 1% 0% 100% 

autopassagier 7% 19% 26% 43% 5% 100% 

autopassagier18+ 8% 21% 29% 40% 2% 100% 

Brom-/snorfiets 98% 0% 0% 0% 0% 100% 

BTM (bus, tram, metro) 22% 28% 21% 21% 8% 100% 

bus 38% 24% 17% 16% 6% 100% 

Efiets 89% 1% 2% 5% 2% 100% 

fiets 30% 9% 14% 26% 20% 100% 

metro 40% 24% 18% 15% 4% 100% 

motor 97% 2% 1% 0% 0% 100% 

taxi 79% 17% 3% 1% 0% 100% 

tram 30% 27% 21% 17% 5% 100% 

trein 48% 37% 10% 4% 2% 100% 

vliegtuig 51% 47% 2% 0% 0% 100% 

 

Tabel 26. Verdeling van beroepsactieven met woonplaats in vervoerregio Antwerpen volgens frequentie van carpoolen 

Frequentie carpool 
Percentage 

beroepsactieven 

doet niet aan carpool 86% 

niet elke week of maand, maar toch één of meerdere keren per jaar 5% 

niet elke week, maar toch één of meerdere keren per maand 2% 

één of meerdere keren per week 7% 

 

10.3 Rijbewijsbezit op persoonsniveau 

Tabel 27. Verdeling van personen vanaf 18 jaar met woonplaats in vervoerregio Antwerpen volgens rijbewijsbezit en 
geslacht 

Geslacht 
Bezit een 
rijbewijs 

Man 88% 

Vrouw 71% 

Eindtotaal 79% 
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Tabel 28. Verdeling van personen vanaf 18 jaar met woonplaats in vervoerregio Antwerpen volgens rijbewijsbezit en 
leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie 
Bezit een 
rijbewijs 

18-25 48% 

26-35 78% 

36-50 89% 

50-64 89% 

65+ 73% 

Eindtotaal 79% 

 
 
Tabel 29. Verdeling van personen vanaf 18 jaar met woonplaats in vervoerregio Antwerpen volgens rijbewijsbezit en 
inkomenscategorie 

Inkomenscategorie 
Bezit een 
rijbewijs 

0 - 1.000 euro per maand 57% 

1.001 - 1.500 euro  per maand 73% 

1.501 - 2.000 euro per maand 93% 

2.001 - 2.500 euro  per maand 96% 

2.501 - 3.000 euro per maand 96% 

meer dan 3.000 euro  per maand 100% 

weet niet/zeg niet 59% 

Eindtotaal 79% 

 
Tabel 30. Verdeling van personen vanaf 18 jaar met woonplaats in vervoerregio Antwerpen volgens inkomenscategorie 

Inkomenscategorie Percentage 
personen 

18+ 

0 - 1.000 euro per maand 16% 

1.001 - 1.500 euro  per maand 27% 

1.501 - 2.000 euro per maand 25% 

2.001 - 2.500 euro  per maand 12% 

2.501 - 3.000 euro per maand 5% 

meer dan 3.000 euro  per maand 4% 

weet niet/zeg niet 10% 

Eindtotaal 100% 

 


