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Huishoudnummer :
Respondentnummer :

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN

VRAGENLIJST PERSONEN:
In te vullen door elk lid van het huishouden

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

MET DIT ONDERZOEK WILLEN WE EEN BEELD KRIJGEN VAN HET
VERPLAATSINGSGEDRAG IN VLAANDEREN: HOE VAAK, HOE, WAARHEEN, WAAROM
RIJDT, FIETST, WANDELT OF SPOORT DE DOORSNEE VLAMING?
UW HUISHOUDEN WERD OP TOEVALLIGE WIJZE GESELECTEERD UIT HET
RIJKSREGISTER. HET IS VAN HET ALLERGROOTSTE BELANG DAT WE VAN ALLE
LEDEN VAN HET HUISHOUDEN GEGEVENS VERKRIJGEN. WIJ VRAGEN U DAN OOK
MET AANDRANG OM DEZE VRAGENLIJST ZO ZORGVULDIG MOGELIJK IN TE
VULLEN.
DEZE VRAGENLIJST BESTAAT UIT TWEE DELEN. IN HET EERSTE DEEL WORDEN
EEN AANTAL PERSOONLIJKE GEGEVENS BEVRAAGD, EN HET TWEEDE DEEL
BESTAAT UIT EEN INVULFORMULIER WAAROP AL UW VERPLAATSINGEN VAN

..........................dag ......./......./......    EN VAN  ..........................dag ......./......./......

GENOTEERD KUNNEN WORDEN. WIJ VRAGEN U VAN HET INVULFORMULIER OP
VOORHAND TE BEKIJKEN OPDAT U ACHTERAF HET INVULFORMULIER
GEMAKKELIJKER ZOU KUNNEN INVULLEN.

WIJ VRAGEN U MET AANDRANG DEZE VRAGENLIJST VOOR  ................................
MET BIJGEVOEGDE GEFRANKEERDE OMSLAG TERUG TE STUREN.

DEEL I: PERSOONLIJKE GEGEVENS

GELIEVE DE VOLGENDE VRAGEN TE BEANTWOORDEN DOOR HET GETAL NAAST
HET VOOR U GELDENDE ANTWOORD TE OMCIRKELEN OF DOOR HET ANTWOORD
OP DE VOORZIENE STIPPELLIJN IN TE VULLEN .

1. In welk jaar bent U geboren ?
19 . .

2. Geslacht.
1 Man
2 Vrouw

3. Duid aan wat voor U van toepassing is:
1 U bent het gezinshoofd
2 U bent de partner van het gezinshoofd
3 U bent het kind van het gezinshoofd
4 Andere
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4. Bent U in het bezit van een rijbewijs ? Indien ja, hoelang bent U reeds in het bezit van
een rijbewijs ?

1 Ja
reeds ....................jaar

2 Neen

5. Welke is Uw burgerlijke staat ?
1 Ongehuwd
2 Gehuwd
3 Gescheiden
4 U bent weduwe/weduwnaar
5 Samenwonend

6. Duid aan welk het hoogste diploma of getuigschrift is dat U tot nu toe reeds behaald
hebt.

1 Lager onderwijs
2 Buitengewoon onderwijs (BUSO)
3 Beroepsonderwijs
4 Lager middelbaar
5 Hoger middelbaar
6 Lager technisch
7 Hoger technisch
8 Hoger niet-universitair korte type
9 Hoger niet-universitair lange type
10 Universitair

7. Indien U werkt of geniet van een sociale uitkering (zoals pensioen,
werkloosheidsuitkering) kan U dan het netto inkomen dat U de afgelopen maand
ontvangen hebt aangeven ?

........................................ Bfr.
1 geen antwoord

8. Bent U momenteel:
1 Scholier, student
2 Werkloos
3 Dienstplichtige
4 Uitsluitend werkzaam in eigen huishouden
5 Gepensioneerd
6 Arbeidsongeschikt
7 Arbeider
8 Bediende
9 Zelfstandige
10 Andere: nl. ............................................................

INDIEN U MOMENTEEL NIET BUITENHUISWERKEND BENT, GA DAN NAAR VRAAG
19, TENZIJ U STUDENT/SCHOLIER BENT, GA DAN NAAR VRAAG 15.

9. Welk beroep oefent U momenteel uit? Indien U meerdere beroepen hebt, gelieve Uw
hoofdberoep aan te duiden.

........................................................................................................................
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10. In welke sektor bent U werkzaam ?

1 Landbouw, jacht en bosbouw
2 Visserij
3 Industrie
4 Produktie en distributie van elektriciteit, gas en water
5 Bouwnijverheid
6 Groot- en kleinhandel; reparatie van auto's en huishoudelijke artikelen
7 Hotels en restaurants
8 Vervoer, opslag en communicatie
9 Financiële instellingen
10 Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven
11 Openbaar bestuur
12 Onderwijs
13 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
14 Gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten
15 Particuliere huishoudens met werknemers
16 Andere sektor: nl. ...................................................

11. Hebt U een:

1 Arbeidscontract van bepaalde duur
2 Arbeidscontract van onbepaalde duur
3 Ambtenarenstatuut

12. Werkt U:

1 Deeltijds
2 Halftijds
3 Voltijds

13. Werkt U in:

1 Vaste dagdienst
2 Ploegendienst zonder nachtdienst
3 Ploegendienst met nachtdienst
4 Vaste nachtdienst
5 Andere: .......................................................

14. Hebt U

1 Dagelijks dezelfde werkuren, door werkgever bepaald
2 Dagelijks dezelfde werkuren, door uzelf bepaald
3 Regelmatig verschillende werkuren, door werkgever bepaald (bvb. overuren)
4 Regelmatig verschillende werkuren, door uzelf bepaald
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15. Hebt U een vast werkadres of schooladres? Met vast werkadres of schooladres
bedoelt men dat wanneer U gaat werken of naar school gaat U meer dan de helft van de
keren naar dezelfde plaats gaat.

1 Ja
2 Ja, maar mijn werkadres of schooladres valt samen met mijn thuisadres
3 Neen

Indien Ja
Wat is Uw vast werkadres of schooladres:
(Deel)gemeente: ..................................................................................
Postnummer: ................................
Straat: ....................................................................................................
Nr: ..................
15 A. Hoever ligt Uw vast werkadres of schooladres van Uw
woonplaats ?     .....................................km.
15.B. Hebt U een vervoermiddel nodig tijdens de uitoefening van Uw

werk ? 1 Ja
2 Neen

16. Op welke wijze gaat U het vaakst naar Uw werk en/of naar school ? Gelieve het
hoofdvervoermiddel aan te duiden (met hoofdvervoermiddel bedoelt men het
vervoermiddel waarmee U de langste afstand aflegt).

1 Met de auto, als bestuurder
2 Met de auto, als passagier
3 Met de trein
4 Met de tram
5 Met de metro
6 Met de fiets
7 Te voet
8 Met de bus
9 Met bedrijfsvervoer
10 Ik werk niet buitenshuis of ga niet naar school

INDIEN U OP DE VORIGE VRAAG "MET DE AUTO, ALS BESTUURDER" HEBT
GEANTWOORD:
17. Vindt U steeds gemakkelijk parkeerruimte voor Uw wagen in de buurt van
Uw werkplaats/school ?

1 Zonder problemen
2 Met enige moeite
3 Met veel moeite
4 Niet van toepassing: ik heb geen vaste werkplaats/school

INDIEN U NIET " MET DE AUTO, ALS BESTUURDER" HEBT GEANTWOORD:
18. Stel dat U wel met de auto naar Uw werk/school zou komen zou U dan steeds
gemakkelijk parkeerruimte voor Uw wagen in de buurt van Uw
werkplaats/school vinden ?

1 Zonder problemen
2 Met enige moeite
3 Met veel moeite
4 Niet van toepassing; ik heb geen vaste werkplaats/school
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Tot zover de vragen over Uw werk en schoolsituatie. Nu volgen nog een aantal
algemene vragen over vervoerswijzen.

19. Uw huishouden beschikt waarschijnlijk over één of meerdere van de volgende
voertuigen. Kunt U voor elke van de volgende categorieën aanduiden over hoeveel
voertuigen U beslist voor het gebruik ervan ?

Personenwagens
Bestelwagens
Fietsen
Bromfietsen
Motoren
Andere

20. Geef door het plaatsen van kruisjes aan hoe vaak U gebruik maakt van de volgende
vervoermiddelen.

Dagelijks Een paar
keer per
week

Een paar
keer per
maand

minder
dan een
paar keer
per maand

Nooit

Auto
Fiets
Tram
Trein
Bus
Motorfiet
s
Bromfiets
Metro

21. Kunt U genieten van een gunst tarief voor het openbaar vervoer (korting voor grote
gezinnen, bijdrage van werkgever, gepensioneerd, mindervalide, werknemer NMBS,
PTT, enz....) ? Kortingen zoals Go pass en Multi pass NIET inbegrepen

1 Ja
2 Neen
3 Weet niet

22. Kunt U genieten van een bijdrage van de werkgever voor
1 Privé vervoer
2 Openbaar vervoer
3 Zowel privé als openbaar vervoer
4 Neen
5 Weet niet
6 Niet van toepassing

23. Geef door het plaatsen van kruisjes aan of U beschikt over een abonnement voor de
volgende vervoermiddelen (U mag meerdere kruisjes plaatsen)

Ja Neen
Trein
Tram
Metro
Bus
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24. Kunt U aangeven hoeveel U het afgelopen jaar hebt uigegeven aan openbaar vervoer
?

.................................Bfr.

Bij de vragen 25 tot en met 31 vragen wij U telkens 5 vervoerswijzen te rangschikken.
Dit betekent dat elke vervoerswijze een cijfer krijgt (1,2,3,4,of 5).

25. Rangschik de hieronder opgegeven 5 vervoerswijzen te beginnen met de
vervoerswijze die volgens U het meeste comfort biedt (aanduiden met een 1) en eindigen
met de vervoerswijze die volgens U het minste comfort biedt (aanduiden met een 5).

wagen
fiets
bus/tram/met
ro
trein
te voet

26. Rangschik de hieronder opgegeven 5 vervoerswijzen te beginnen met de
vervoerswijze die volgens U het veiligste is (aanduiden met een 1) en eindigen met de
vervoerswijze die volgens U het onveiligste is (aanduiden met een 5).

wagen
fiets
bus/tram/met
ro
trein
te voet

27. Rangschik de hieronder opgegeven 5 vervoerswijzen te beginnen met de
vervoerswijze die volgens U het minst schade berokkent aan het milieu (aanduiden met
een 1) en eindigen met de vervoerswijze dat volgens U het meest schade aan het milieu
berokkent (aanduiden met een 5).

wagen
fiets
bus/tram/met
ro
trein
te voet

28. Rangschik de hieronder opgegeven 5 vervoerswijzen te beginnen met de vervoerswijze
die volgens U het snelste (aanduiden met een 1) is en eindigen met de vervoerswijze die
volgens U het traagste is (aanduiden met een 5).

wagen
fiets
bus/tram/met
ro
trein
te voet
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29. Rangschik de hieronder opgegeven 5 vervoerswijzen te beginnen met de
vervoerswijze die volgens U het goedkoopste (aanduiden met een 1) is en eindigen met de
vervoerswijze die volgens U het duurste is (aanduiden met een 5).

wagen
fiets
bus/tram/met
ro
trein
te voet

30. Rangschik de hieronder opgegeven 5 vervoerswijzen te beginnen met de
vervoerswijze die volgens U het meeste aanzien heeft (aanduiden met een 1) en eindigen
met de vervoerswijze die volgens U het minste aanzien heeft (aanduiden met een 5).

wagen
fiets
bus/tram/met
ro
trein
te voet

31. Rangschik de hieronder opgegeven 5 vervoerswijzen te beginnen met de
vervoerswijze die volgens U het gemakkelijkst kontakt met andere mensen toelaat
(aanduiden met een 1) en eindigen met de vervoerswijze die volgens U het minst
gemakkelijk kontakt met andere mensen toelaat (aanduiden met een 5).

wagen
fiets
bus/tram/met
ro
trein
te voet

32. In de vorige vragen werd gevraagd om vervoerswijzen te rangschikken volgens
bepaalde aspecten. Rangschik nu de aspecten te beginnen met het aspect dat U het
belangrijkste vindt in Uw beoordeling van vervoerswijzen (aanduiden met een 1) en
eindigen met de vervoerswijze die U het minst belangrijk vindt in Uw beoordeling van
vervoerswijzen (aanduiden met een 7). Elk aspect krijgt dus een cijfer (1,2,3,4,5,6 of 7)

comfort
veiligheid
milieuvriendelijkheid
kostprijs
aanzien
kontakt met mensen
Snelheid
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33. Hoe vaak bent U het afgelopen jaar betrokken geweest bij een verkeersongeval?
1 Geen enkele keer
2 1 keer
3 2 keer
4 3 keer of meer

Indien geen enkele keer ga naar vraag 38

34. Welke vervoerswijze gebruikte U toen het LAATSTE verkeersongeval zich voordeed?
1 Wagen
2 Bromfiets
3 Bus
4 Trein
5 Metro
6 Tram
7 Fiets
8 Te voet
9 Andere nl ........................................................................

35. Was uzelf lichamelijk gekwetst bij het laatste verkeersongeval?
1 Ja
2 Neen
3 Weet niet

36. Werd het laatste verkeersongeval door politie of rijkswacht geregistreerd ?
1 Ja
2 Neen
3 Weet niet

37. Werd het laatste verkeersongeval afgehandeld door de verzekering ?
1 Ja
2 Neen
3 Weet niet

Deze vraag dient U alleen te beantwoorden indien U beschikt over een vaste werkplaats of school.

38 Hieronder staan een aantal vervoerswijzen. Wilt U telkens de afstand aangeven van de dichtsbijzijnde
halte of station van elk van de vervoerswijzen tot Uw werkplaats of school?

bus trein tram metro
          -  100m 1
100   -   199m 2
200   -   299m 3
300   -   399m 4
400   -   499m 5
500   -   749m 6
750   -   999m 7
1000 - 4999m 8
5000  + 9
weet niet 10
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DEEL II: DE VERPLAATSINGEN

Toelichting bij het verplaatsingenformulier.

Als u zich buitenshuis begeeft om ergens naar toe te gaan, maakt u een verplaatsing.

Gaat U van daaruit weer terug naar huis of ergens anders heen dan is dit een nieuwe
verplaatsing. Bijvoorbeeld U brengt Uw kind naar school en gaat daarna terug naar huis. U
maakt twee verplaatsingen. Eerst van huis naar school en daarna nog een tweede verplaatsing
van school terug naar huis.

Wanneer U op weg ergens naar toe één of meer bestemmingen aandoet, dan zijn dit
allemaal aparte verplaatsingen. Bijvoorbeeld doet U onderweg van Uw werk naar huis een
boodschap, dan maakt U twee verplaatsingen. De eerste verplaatsing gaat van Uw werk naar
de winkel. De volgende verplaatsing gaat van de winkel naar Uw huis.

Ook wandelen of rondkijken zonder bestemming is een verplaatsing.

Gelieve al Uw verplaatsingen , dus ook diegene die U te voet hebt afgelegd, vanaf

...........................dagmorgen   ..../..../....  4 uur tot de volgende morgen 4 uur  (= DAG 1)

in de tabellen op de pagina's 10,11 en 12 te noteren.

Gelieve ook al Uw verplaatsingen , dus ook diegene die U te voet hebt afgelegd, vanaf

...........................dagmorgen   ..../..../....  4 uur tot de volgende morgen 4 uur  (= DAG 2)

in de tabellen op de pagina's 14,15 en 16 te noteren.

Noteer alle verplaatsingen die langer dan 100 meter zijn, die U op deze dagen maakt. Geef per
verplaatsing alle gebruikte vervoersmiddelen aan en ook de gedeelten die U te voet aflegt.
Geef de afstand zo nauwkeurig mogelijk op.

Indien U op DAG 1 geen enkele verplaatsing hebt gemaakt, schrijf dan hieronder de reden
waarom U geen enkele verplaatsing hebt gemaakt.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Indien U op DAG 2 geen enkele verplaatsing hebt gemaakt, schrijf dan hieronder de reden
waarom U geen enkele verplaatsing hebt gemaakt.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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VERPLAATSINGENFORMULIER
DAG 1 : vanaf ..........................dagmorgen   ...../...../..... 4 uur tot de volgende morgen 4 uur

EERSTE VERPLAATSING TWEEDE VERPLAATSING

Hoe laat bent u
vertrokken ?

TIJDSTIP VERTREK

................. uur ......................min
datum ...........................................

TIJDSTIP VERTREK

................. uur ......................min
datum ...........................................

Wat ging U
doen ?

DOEL

1   wonen, thuis zijn
2   werken
3   zakelijk bezoek voor het werk
4   visite, logeren
5   onderwijs volgen
6   winkelen, boodschappen doen
7   wandelen, rondrijden
8   iets anders namelijk:

     ...................................................

DOEL

1   wonen, thuis zijn
2   werken
3   zakelijk bezoek voor het werk
4   visite, logeren
5   onderwijs volgen
6   winkelen, boodschappen doen
7   wandelen, rondrijden
8   iets anders namelijk:

     ...................................................

Hoe bent U daar
naar toe gegaan ?
Zet voor het ver-
voermiddel dat U als
eerste gebruikte een
1, het tweede een 2
enz.
Vermeld achter elk
gebruikt
vervoermiddel de
afstand die U ermee
aflegde

VERVOERMIDDEL/AFSTAND

... te voet

... fiets

... bestuurder auto

... passagier auto

... bromfiets

... motor, scooter

... bus

... tram, metro

... trein

... ander vervoermiddel namelijk:
     .............................

....... m

....... m

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

VERVOERMIDDEL/AFSTAND

... te voet

... fiets

... bestuurder auto

... passagier auto

... bromfiets

... motor, scooter

... bus

... tram, metro

... trein

... ander vervoermiddel namelijk:
     .............................

....... m

....... m

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

Hoe laat bent
 u daar aangekomen
?

TIJDSTIP AANKOMST

................. uur ......................min

TIJDSTIP AANKOMST

................. uur ......................min

Waar ging U
naar toe ?

PLAATSNAAM

........................................................

PLAATSNAAM

........................................................

Hebt U hierna
nog een ver-
plaatsing gemaakt
(terug naar huis,
ergens anders heen)
?

VOLGENDE VERPLAATSING

1   ja → ga verder bovenaan
             volgende kolom
2   nee→ pagina 13

VOLGENDE VERPLAATSING

1   ja → ga verder bovenaan
             volgende kolom
2   nee  → pagina 13
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VERPLAATSINGENFORMULIER
DAG 1 : vanaf ..........................dagmorgen   ...../...../..... 4 uur tot de volgende morgen 4 uur

DERDE VERPLAATSING VIERDE VERPLAATSING

Hoe laat bent u
vertrokken ?

TIJDSTIP VERTREK

................. uur ......................min
datum ...........................................

TIJDSTIP VERTREK

................. uur ......................min
datum ...........................................

Wat ging U
doen ?

DOEL

1   wonen, thuis zijn
2   werken
3   zakelijk bezoek voor het werk
4   visite, logeren
5   onderwijs volgen
6   winkelen, boodschappen doen
7   wandelen, rondrijden
8   iets anders namelijk:

     ...................................................

DOEL

1   wonen, thuis zijn
2   werken
3   zakelijk bezoek voor het werk
4   visite, logeren
5   onderwijs volgen
6   winkelen, boodschappen doen
7   wandelen, rondrijden
8   iets anders namelijk:

     ...................................................

Hoe bent U daar
naar toe gegaan ?

Zet voor het ver-
voermiddel dat U als
eerste gebruikte een
1, het tweede een 2
enz.
Vermeld achter elk
gebruikt
vervoermiddel de
afstand die U ermee
aflegde

VERVOERMIDDEL/AFSTAND

... te voet

... fiets

... bestuurder auto

... passagier auto

... bromfiets

... motor, scooter

... bus

... tram, metro

... trein

... ander vervoermiddel namelijk:
     .............................

....... m

....... m

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

VERVOERMIDDEL/AFSTAND

... te voet

... fiets

... bestuurder auto

... passagier auto

... bromfiets

... motor, scooter

... bus

... tram, metro

... trein

... ander vervoermiddel namelijk:
     .............................

....... m

....... m

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

Hoe laat bent
 u daar aangekomen
?

TIJDSTIP AANKOMST

................. uur ......................min

TIJDSTIP AANKOMST

................. uur ......................min

Waar ging U
naar toe ?

PLAATSNAAM

........................................................

PLAATSNAAM

........................................................

Hebt U hierna
nog een ver-
plaatsing gemaakt
(terug naar huis,
ergens anders heen)
?

VOLGENDE VERPLAATSING

1   ja → ga verder bovenaan
             volgende kolom
2   nee → pagina 13

VOLGENDE VERPLAATSING

1   ja  → ga verder bovenaan
             volgende kolom
2   nee  → pagina 13
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VERPLAATSINGENFORMULIER
DAG 1 : vanaf ..........................dagmorgen   ...../...../..... 4 uur tot de volgende morgen 4 uur

VIJFDE VERPLAATSING ZESDE VERPLAATSING

Hoe laat bent u
vertrokken ?

TIJDSTIP VERTREK

................. uur ......................min
datum ...........................................

TIJDSTIP VERTREK

................. uur ......................min
datum ...........................................

Wat ging U
doen ?

DOEL

1   wonen, thuis zijn
2   werken
3   zakelijk bezoek voor het werk
4   visite, logeren
5   onderwijs volgen
6   winkelen, boodschappen doen
7   wandelen, rondrijden
8   iets anders namelijk:

     ...................................................

DOEL

1   wonen, thuis zijn
2   werken
3   zakelijk bezoek voor het werk
4   visite, logeren
5   onderwijs volgen
6   winkelen, boodschappen doen
7   wandelen, rondrijden
8   iets anders namelijk:

     ...................................................

Hoe bent U daar
naar toe gegaan ?

Zet voor het ver-
voermiddel dat U als
eerste gebruikte een
1, het tweede een 2
enz.
Vermeld achter elk
gebruikt
vervoermiddel de
afstand die U ermee
aflegde

VERVOERMIDDEL/AFSTAND

... te voet

... fiets

... bestuurder auto

... passagier auto

... bromfiets

... motor, scooter

... bus

... tram, metro

... trein

... ander vervoermiddel namelijk:
     .............................

....... m

....... m

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

VERVOERMIDDEL/AFSTAND

... te voet

... fiets

... bestuurder auto

... passagier auto

... bromfiets

... motor, scooter

... bus

... tram, metro

... trein

... ander vervoermiddel namelijk:
     .............................

....... m

....... m

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

Hoe laat bent
 u daar aangekomen
?

TIJDSTIP AANKOMST

................. uur ......................min

TIJDSTIP AANKOMST

................. uur ......................min

Waar ging U
naar toe ?

PLAATSNAAM

........................................................

PLAATSNAAM

........................................................

Hebt U hierna
nog een ver-
plaatsing gemaakt
(terug naar huis,
ergens anders heen)
?

VOLGENDE VERPLAATSING

1   ja  → ga verder bovenaan
             volgende kolom
2   nee → pagina 13

GA NAAR PAGINA 13
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Ten slotte volgen nog enkele bijkomende vragen over het verplaatsingenformulier voor :

DAG 1 : vanaf ..........................dagmorgen   ...../...../..... 4 uur tot de volgende morgen 4 uur

I. Indien U tijdens de invuldag een aantal verplaatsingen hebt afgelegd zonder wagen, kan U dan aangeven
of U tijdens die verplaatsing wel over een wagen had kunnen beschikken. Doe dit door een kruisje te
zetten bij elke verplaatsing die U niet met de wagen aflegde terwijl U toch op dat moment over een wagen
kon beschikken.

1° verplaatsing
2° verplaatsing
3° verplaatsing
4° verplaatsing
5° verplaatsing
6° verplaatsing

II. Indien U tijdens de invuldag verplaatsingen hebt afgelegd met een wagen, kan U dan aangeven met
hoeveel personen U in het totaal in de wagen zat gedurende de verplaatsing. Doe dit door het aantal
personen dat in de wagen zat, te noteren bij elke verplaatsing die U met de wagen aflegde.

1° verplaatsing
2° verplaatsing
3° verplaatsing
4° verplaatsing
5° verplaatsing
6° verplaatsing

III. Indien U tijdens de invuldag verplaatsingen hebt afgelegd met een wagen en indien U parkeerplaats
hebt moeten zoeken voor de wagen, kan U dan aangeven hoelang U hebt moeten zoeken alvorens U een
geschikte parkeerplaats voor Uw wagen vond. Doe dit door de parkeerzoektijd (in minuten) te noteren bij
elke verpaatsing die U met de wagen aflegde en waarbij U parkeerplaats hebt moet zoeken voor Uw
wagen.

1° verplaatsing
2° verplaatsing
3° verplaatsing
4° verplaatsing
5° verplaatsing
6° verplaatsing

IV. In het verkeer gebeurt het wel eens dat men het gevoel heeft net aan een verkeersongeval ontsnapt te
zijn. Indien U tijdens de invuldag verplaatsingen hebt afgelegd waarbij U dit dacht, kan U deze dan
aangeven ? Doe dit door een kruisje te zetten bij elke verplaatsing waarbij U dacht net aan een een
verkeersongeval ontsnapt te zijn.

1° verplaatsing
2° verplaatsing
3° verplaatsing
4° verplaatsing
5° verplaatsing
6° verplaatsing
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VERPLAATSINGENFORMULIER
DAG 2 : vanaf ..........................dagmorgen   ...../...../..... 4 uur tot de volgende morgen 4 uur

EERSTE VERPLAATSING TWEEDE VERPLAATSING

Hoe laat bent u
vertrokken ?

TIJDSTIP VERTREK

................. uur ......................min
datum ...........................................

TIJDSTIP VERTREK

................. uur ......................min
datum ...........................................

Wat ging U
doen ?

DOEL

1   wonen, thuis zijn
2   werken
3   zakelijk bezoek voor het werk
4   visite, logeren
5   onderwijs volgen
6   winkelen, boodschappen doen
7   wandelen, rondrijden
8   iets anders namelijk:

     ...................................................

DOEL

1   wonen, thuis zijn
2   werken
3   zakelijk bezoek voor het werk
4   visite, logeren
5   onderwijs volgen
6   winkelen, boodschappen doen
7   wandelen, rondrijden
8   iets anders namelijk:

     ...................................................

Hoe bent U daar
naar toe gegaan ?

Zet voor het ver-
voermiddel dat U als
eerste gebruikte een
1, het tweede een 2
enz.
Vermeld achter elk
gebruikt
vervoermiddel de
afstand die U ermee
aflegde

VERVOERMIDDEL/AFSTAND

... te voet

... fiets

... bestuurder auto

... passagier auto

... bromfiets

... motor, scooter

... bus

... tram, metro

... trein

... ander vervoermiddel namelijk:
     .............................

....... m

....... m

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

VERVOERMIDDEL/AFSTAND

... te voet

... fiets

... bestuurder auto

... passagier auto

... bromfiets

... motor, scooter

... bus

... tram, metro

... trein

... ander vervoermiddel namelijk:
     .............................

....... m

....... m

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

Hoe laat bent
 u daar aangekomen
?

TIJDSTIP AANKOMST

................. uur ......................min

TIJDSTIP AANKOMST

................. uur ......................min

Waar ging U
naar toe ?

PLAATSNAAM

........................................................

PLAATSNAAM

........................................................

Hebt U hierna
nog een ver-
plaatsing gemaakt
(terug naar huis,
ergens anders heen)
?

VOLGENDE VERPLAATSING

1   ja  → ga verder bovenaan
             volgende kolom
2   nee → pagina 17

VOLGENDE VERPLAATSING

1   ja → ga verder bovenaan
             volgende kolom
2   nee → pagina 17
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VERPLAATSINGENFORMULIER
DAG 2 : vanaf ..........................dagmorgen   ...../...../..... 4 uur tot de volgende morgen 4 uur

DERDE VERPLAATSING VIERDE VERPLAATSING

Hoe laat bent u
vertrokken ?

TIJDSTIP VERTREK

................. uur ......................min
datum ...........................................

TIJDSTIP VERTREK

................. uur ......................min
datum ...........................................

Wat ging U
doen ?

DOEL

1   wonen, thuis zijn
2   werken
3   zakelijk bezoek voor het werk
4   visite, logeren
5   onderwijs volgen
6   winkelen, boodschappen doen
7   wandelen, rondrijden
8   iets anders namelijk:

     ...................................................

DOEL

1   wonen, thuis zijn
2   werken
3   zakelijk bezoek voor het werk
4   visite, logeren
5   onderwijs volgen
6   winkelen, boodschappen doen
7   wandelen, rondrijden
8   iets anders namelijk:

     ...................................................

Hoe bent U daar
naar toe gegaan ?
Zet voor het ver-
voermiddel dat U als
eerste gebruikte een
1, het tweede een 2
enz.
Vermeld achter elk
gebruikt
vervoermiddel de
afstand die U ermee
aflegde

VERVOERMIDDEL/AFSTAND

... te voet

... fiets

... bestuurder auto

... passagier auto

... bromfiets

... motor, scooter

... bus

... tram, metro

... trein

... ander vervoermiddel namelijk:
     .............................

....... m

....... m

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

VERVOERMIDDEL/AFSTAND

... te voet

... fiets

... bestuurder auto

... passagier auto

... bromfiets

... motor, scooter

... bus

... tram, metro

... trein

... ander vervoermiddel namelijk:
     .............................

....... m

....... m

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

.......km

Hoe laat bent
 u daar aangekomen
?

TIJDSTIP AANKOMST

................. uur ......................min

TIJDSTIP AANKOMST

................. uur ......................min

Waar ging U
naar toe ?

PLAATSNAAM

........................................................

PLAATSNAAM

........................................................

Hebt U hierna
nog een ver-
plaatsing gemaakt
(terug naar huis,
ergens anders heen)
?

VOLGENDE VERPLAATSING

1   ja  → ga verder bovenaan
             volgende kolom
2   nee → pagina 17

VOLGENDE VERPLAATSING

1   ja → ga verder bovenaan
             volgende kolom
2   nee  → pagina 17
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VERPLAATSINGENFORMULIER
DAG 2 : vanaf ..........................dagmorgen   ...../...../..... 4 uur tot de volgende morgen 4 uur

VIJFDE VERPLAATSING ZESDE VERPLAATSING

Hoe laat bent u
vertrokken ?

TIJDSTIP VERTREK

................. uur ......................min
datum ...........................................

TIJDSTIP VERTREK

................. uur ......................min
datum ...........................................

Wat ging U
doen ?

DOEL

1   wonen, thuis zijn
2   werken
3   zakelijk bezoek voor het werk
4   visite, logeren
5   onderwijs volgen
6   winkelen, boodschappen doen
7   wandelen, rondrijden
8   iets anders namelijk:

     ...................................................

DOEL

1   wonen, thuis zijn
2   werken
3   zakelijk bezoek voor het werk
4   visite, logeren
5   onderwijs volgen
6   winkelen, boodschappen doen
7   wandelen, rondrijden
8   iets anders namelijk:

     ...................................................

Hoe bent U daar
naar toe gegaan ?

Zet voor het ver-
voermiddel dat U als
eerste gebruikte een
1, het tweede een 2
enz.
Vermeld achter elk
gebruikt
vervoermiddel de
afstand die U ermee
aflegde

VERVOERMIDDEL/AFSTAND

... te voet

... fiets

... bestuurder auto

... passagier auto

... bromfiets

... motor, scooter

... bus

... tram, metro

... trein

... ander vervoermiddel namelijk:

     .............................

....... m

....... m

.......km

.......km

.......km

.......km

....... km

....... km

....... km

....... km

VERVOERMIDDEL/AFSTAND

... te voet

... fiets

... bestuurder auto

... passagier auto

... bromfiets

... motor, scooter

... bus

... tram, metro

... trein

... ander vervoermiddel namelijk:

     .............................

....... m

....... m

....... km

....... km

....... km

....... km

....... km

....... km

....... km

....... km

Hoe laat bent
 u daar aangekomen
?

TIJDSTIP AANKOMST

................. uur ......................min

TIJDSTIP AANKOMST

................. uur ......................min

Waar ging U
naar toe ?

PLAATSNAAM

........................................................

PLAATSNAAM

........................................................

Hebt U hierna
nog een ver-
plaatsing gemaakt
(terug naar huis,
ergens anders heen)
?

VOLGENDE VERPLAATSING

1   ja  → ga verder bovenaan
             volgende kolom
2   nee  → pagina 17

GA NAAR PAGINA 17
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Ten slotte volgen nog enkele bijkomende vragen over het verplaatsingenformulier voor :

DAG 2 : vanaf ..........................dagmorgen   ...../...../..... 4 uur tot de volgende morgen 4 uur

I. Indien U tijdens de invuldag een aantal verplaatsingen hebt afgelegd zonder wagen, kan U dan aangeven
of U tijdens die verplaatsing wel over een wagen had kunnen beschikken. Doe dit door een kruisje te
zetten bij elke verplaatsing die U niet met de wagen aflegde terwijl U toch op dat moment over een wagen
kon beschikken.

1° verplaatsing
2° verplaatsing
3° verplaatsing
4° verplaatsing
5° verplaatsing
6° verplaatsing

II. Indien U tijdens de invuldag verplaatsingen hebt afgelegd met een wagen, kan U dan aangeven met
hoeveel personen U in het totaal in de wagen zat gedurende de verplaatsing. Doe dit door het aantal
personen dat in de wagen zat, te noteren bij elke verplaatsing die U met de wagen aflegde.

1° verplaatsing
2° verplaatsing
3° verplaatsing
4° verplaatsing
5° verplaatsing
6° verplaatsing

III. Indien U tijdens de invuldag verplaatsingen hebt afgelegd met een wagen en indien U parkeerplaats
hebt moeten zoeken voor de wagen, kan U dan aangeven hoelang U hebt moeten zoeken alvorens U een
geschikte parkeerplaats voor Uw wagen vond. Doe dit door de parkeerzoektijd (in minuten) te noteren bij
elke verpaatsing die U met de wagen aflegde en waarbij U parkeerplaats hebt moet zoeken voor Uw
wagen.

1° verplaatsing
2° verplaatsing
3° verplaatsing
4° verplaatsing
5° verplaatsing
6° verplaatsing

IV. In het verkeer gebeurt het wel eens dat men het gevoel heeft net aan een verkeersongeval ontsnapt te
zijn. Indien U tijdens de invuldag verplaatsingen hebt afgelegd waarbij U dit dacht, kan U deze dan
aangeven ? Doe dit door een kruisje te zetten bij elke verplaatsing waarbij U dacht net aan een een
verkeersongeval ontsnapt te zijn.

1° verplaatsing
2° verplaatsing
3° verplaatsing
4° verplaatsing
5° verplaatsing
6° verplaatsing
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V. Tenslotte nog een laatste vraag. Vond U het invullen van het verplaatsingenformulier :

1 heel moeilijk
2 moeilijk
3 niet moeilijk en niet gemakkelijk
4 gemakkelijk
5 heel gemakkelijk

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING

Gelieve in dit vak niets meer in te vullen:

Identificatienummer (zie 1ste kolom adressenlisting):

Datum:        /         /

Noteer hier het juiste adres van het huishouden:

(Deel)gemeente

Postnummer

Straat

Nr


