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2 Inleiding

Tijdens de periode januari 2000 tot januari 2001 werden er gegevens verzameld over een aantal
mobiliteitskenmerken van gezinnen en personen vanaf 6 jaar in Vlaanderen waaronder het
verplaatsingsgedrag van personen. De steekproef voor deze studie bestond uit 3.028 gezinnen uit
Vlaanderen.

Dit onderzoek gebeurde via een enquête waarbij

1) een vragenlijst moest ingevuld worden met gegevens over het gezin (gezinsvragenlijst)

2) een vragenlijst moest ingevuld worden met gegevens over de gezinsleden vanaf 6 jaar met daarbij
ook een deel over hun verplaatsingen tijdens een opgegeven periode van twee dagen
(personenvragenlijst met verplaatsingendeel).

We wilden dus analyses doen op de gegevens van 3.028 huishoudens die de formulieren ingevuld
hadden. Omdat niet alle huishoudens meedoen aan het onderzoek, begonnen we met een steekproef
van 5.000 huishoudens gestratifieerd volgens de leeftijd van het gezinshoofd. Deze steekproef werd
getrokken uit het Rijksregister in december 1999. Een tweede steekproef van 1.215 huishoudens werd
eind juni 2000 bezorgd, en half augustus 2000 werd er opnieuw een grotere steekproef van 5.000
huishoudens geleverd. Deze laatste steekproef werd niet volledig opgebruikt.

De contactprocedure was ofwel telefonisch/postaal ofwel uitsluitend postaal. De huishoudens werden
indien mogelijk op voorhand telefonisch gecontacteerd. Dit verhoogt de kans op respons en het geeft
een beter beeld van het aantal personenvragenlijsten dat er naar het huishouden moet opgestuurd
worden. Indien er geen vaste telefoon was (of in geval van een geheim nummer), werden 1
huishoudenvragenlijst en 5 personenvragenlijsten opgestuurd.

De verzameling van deze gegevens (= veldwerk) werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau TNS
Dimarso. De begeleiding en controle van het veldwerk alsook de analyse van de gegevens werd
uitgevoerd door de Onderzoekscel Architectuur, Mobiliteit en Omgeving van de Provinciale
Hogeschool Limburg (departement Architectuur en Beeldende Kunst).

De rapportage van deze analyse bestaat uit 3 delen die verwerkt zijn in 3 overeenkomstige en
afzonderlijke rapporten:

1. een methodologische analyse

2. een analyse van de huishoudenvragenlijst

3. een analyse van de personenvragenlijst

Het voorliggend document is het rapport met de analyse van de huishoudenvragenlijst.

De gegevens werden verwerkt in een SAS-programma en worden voorgesteld via SAS-tabellen,
meestal tabellen met 2 ingangen (zgn. bivariate tabellen).

Voor een goed begrip van de tabellen volgt hierna een korte toelichting.

Het eerst vermelde cijfer van elk vakje is de absolute frequentie (“Frequency”) van een bepaalde
steekproeféénheid (huishouden in dit geval) of variabele die beantwoordt aan de betreffende waarden
van het vakje.

Het tweede (hieronder) vermelde cijfer is de relatieve frequentie (“Percent”) van bovenvermeld
absoluut cijfer t.o.v. de totale frequentie van deze variabele.

Het derde cijfer is de relatieve frequentie (“rijpercentage”/Row Pct) van dezelfde variabele t.o.v. de
betreffende (totale) rijfrequentie.

Het vierde cijfer is de relatieve frequentie ("kolompercentage"/Col Pct) van dezelfde variabele t.o.v. de
betreffende (totale) kolomfrequentie.
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“Frequency missing” betekent het aantal respondenten (huishoudens) die aan de enquête hebben
deelgenomen maar die de betrokken vra(a)g(en) niet beantwoord hebben.

Bij de interpretatie moet rekening worden gehouden met de soms beperkte aantallen in bepaalde
tabelcellen omdat de representativiteit dan te zeer in het gedrang komt.  Dit wordt steeds
aangegeven.

Inzake de regressies tenslotte hebben we getracht zoveel mogelijk beïnvloedende factoren te
betrekken alhoewel dit niet steeds mogelijk is (b.v. de afstand tot een bepaalde bushalte is
opgenomen in de regressie, de ritfrequentie van de bus(sen) evenwel niet). In die zin moeten we de
regressieresultaten enigszins relativeren.

Relatie met het OVG 1994-1995

Tijdens de periode april 1994 en april 1995 werd in Vlaanderen een gelijkaardig onderzoek uitgevoerd.

Het is evident dat hierbij onmiddellijk gedacht wordt een aantal vergelijkingen te maken tussen het
huidige en het vorige onderzoek. Voor een aantal variabelen is dit ook effectief gebeurd. Deze
vergelijkingen werden evenwel in een bijlage opgenomen. Zij zijn immers eerder bedoeld als
theoretische oefening dan als inhoudelijk gegeven. De reden hiervoor is dat de vergelijking van de
resultaten tussen beide onderzoeken zeer delicaat is omdat de toegepaste methodiek tussen beide
onderzoeken niet dezelfde is. Deze aanpassing van de methodiek is gebeurd omdat wij menen dat, in
grote lijnen, wij nu een correcter beeld hebben van de realiteit dan in 1994-1995. Dit heeft dan wel tot
gevolg dat terzake geen definitieve besluiten kunnen getrokken worden zèlfs indien bepaalde
verschillen statistisch significant zouden zijn.

Dit is een complicatie van voorbijgaande aard: naarmate de methodiek meer zijn optimaal peil heeft
bereikt, kan zij zich stabiliseren zodat vergelijkingen wel gemakkelijker kunnen gebeuren. Alleszins is
deze werkwijze te verkiezen dan blijvend een niet optimale methode verder in de toekomst "mee te
slepen".

Achtereenvolgens zullen we de gegevens van de huishoudens bespreken inzake:

- een aantal geografische kenmerken

- het bezit van vervoermiddelen

- de verdeling van de wagens van de huishoudens volgens verschillende kenmerken.

In bijlage zijn dan de vergelijkingen met OVG1994-1995 opgenomen (met voorafgaandelijk nog een
nadere toelichting inzake de toegepaste methodiek in OVG94-95 en OVG2000-2001), de lijst van de
betekenis van de variabelennamen in de regressies en een aantal niet-becommentarieerde tabellen .
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3 Verdeling van de gezinnen volgens geografische kenmerken

Tabel 1. Afstand woning tot dichtstbijzijnde BTM-halte (lijnbus-, tram- of
metrohalte)

        Cumulative  Cumulative
                               ABTMH   Frequency   Percent   Frequency    Percent
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
           0-249m                      861.2282      28.4    861.2282       28.4
           250 - 499 m                 713.4997      23.6    1574.728       52.0
           500 - 999 m                 628.7851      20.8    2203.513       72.8
           1 km - 1.999 km             342.2225      11.3    2545.735       84.1
           2 km - 5 km                 170.5213       5.6    2716.257       89.7
           meer dan 5 km               42.34603       1.4    2758.603       91.1
           geen idee                   37.31446       1.2    2795.917       92.3
           blanco, (meer dan 5 km ?)   231.6906       7.7    3027.608      100.0

In deze tabel (en in alle volgende tabellen waarin een afstand tot een o.v.-halte werd gevraagd) is er
een aparte categorie ‘blanco, (meer dan 5 km ?)’. Deze code is toegevoegd door het enquêtebureau
om het grote aantal blanco’s bij deze vraag op te vangen1. Het vermoeden dat het hierbij vooral ging
om huishoudens die verder dan 5 km verwijderd zijn van een halte, werd bij verdere analyse niet
bevestigd. Ook de hypothese dat deze blanco’s evenredig verspreid konden worden over alle andere
categorieën werd onderzocht. Deze constructie werd ook niet bevestigd. Daarom hebben we ervoor
gekozen om de blanco’s als een aparte categorie in de tabellen te laten. Zolang de percentages van
deze categorie én de categorie ‘geen idee’ minder is dan 10%, zullen de besluiten die op basis van
deze tabellen getrokken worden nog wel grotendeels correct zijn. Wanneer dit percentage echter
merkelijk groter wordt dan 10% kunnen nog moeilijk besluiten getrokken worden.

De vermelde afstanden zijn dus afstanden zoals door de respondenten opgegeven: het zijn dus
subjectieve waarnemingen. Een onderzoek2 dat omtrent zulke schattingen in Limburg werd uitgevoerd
lijkt erop te wijzen3 dat de afstand woning-bushalte eerder systematisch te groot dan correct of te klein
wordt ingeschat. Dit betekent dat de afstanden wat de absolute cijfers betreft indicatief zijn.

Eén op vier Vlamingen stelt dat hij/zij op maximaal 250m van zijn woning een halte van bus, tram of
metro heeft. Nog eens een vierde van de Vlamingen zou tussen 250m en 500m moeten afleggen tot
aan de dichtstbijzijnde BTM-halte. In totaal stelt 72,8% op minder dan 1 km van zijn woonplaats een
halte te hebben. Het is in Vlaanderen dus lang niet slecht gesteld met het BTM-netwerk. Uiteraard is
ook de ‘lijnvoering’ van de halte en de frequentie van belang: er mag wel een halte zijn op 10m van de
voordeur, als er b.v. alleen ’s morgens en ’s avonds een bus langskomt – en dan nog in de verkeerde
richting – zal die halte weinig effect hebben.

Tabel 2. Afstand woning tot dichtstbijzijnde treinstation

                                                           Cumulative  Cumulative
                             ATREINH   Frequency   Percent   Frequency    Percent
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
           0-249m                      64.23116       2.1    64.23116        2.1
           250 - 499 m                  107.425       3.5    171.6562        5.7
           500 - 999 m                 245.9071       8.1    417.5633       13.8
           1 km - 1.999 km              385.556      12.7    803.1193       26.5
           2 km - 5 km                 821.6987      27.1    1624.818       53.7
           meer dan 5 km                977.838      32.3    2602.656       86.0
           geen idee                   57.49555       1.9    2660.152       87.9
           blanco, (meer dan 5 km ?)   367.4562      12.1    3027.608      100.0

                              
1 In deze vraag bedragen de blanco’s 7,7%. In analoge vragen bedraagt dit percentage soms veel meer.
2 Nuyts E. et al., Perceptie afstand en bebouwingsindex Vlaanderen, eindverslag, Diepenbeek, december 2000
3 De resultaten kunnen misschien niet voor gans Vlaanderen geëxtrapoleerd worden.
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Ook hier wijzen we erop dat de cijfers subjectieve waarnemingen zijn. Een gelijkaardig onderzoek
naar schattingen van de afstand woonplaats-treinstation werd door ons niet uitgevoerd.

13,8% van de Vlamingen stelt op maximaal 1 km van een station te wonen. De percentages op de
korte afstanden liggen een stuk lager dan die bij BTM-haltes. Dit heeft uiteraard te maken met de
grotere maaswijdte van het treinnetwerk. 53,7% woont op een afstand tot 5 km van een station. Mits
goed voor- en natransport is de trein voor iets meer dan de helft van de Vlamingen goed te doen
rekening houdend met de opmerking inzake de lijnvoering van BTM zoals onder Tabel 1 geformuleerd
die ook hier van toepassing is.

4 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen

Tabel 3. Verdeling van gezinnen volgens het bezit van personenwagens

 Cumulative  Cumulative
                   PERSWAGA   Frequency   Percent   Frequency    Percent
                   ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                          0   432.0382      14.3    432.0382       14.3
                          1   1776.143      58.7    2208.181       72.9
                          2   733.4658      24.2    2941.647       97.2
                          3   71.10032       2.3    3012.747       99.5
                          4   8.950949       0.3    3021.698       99.8
                          5    3.01397       0.1    3024.712       99.9
                          6    0.70908       0.0    3025.421       99.9
                         10   1.497048       0.0    3026.918      100.0
                         23   0.689395       0.0    3027.608      100.0

14,3% van de huishoudens in Vlaanderen beschikt niet over een personenwagen. 58,7% heeft één
wagen en een op vier gezinnen beschikt over twee wagens.

Tabel 4. Verdeling van gezinnen volgens fietsbezit

                                                  Cumulative  Cumulative
                    FIETSA   Frequency   Percent   Frequency    Percent
                    ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                         0   560.8562      18.5    560.8562       18.5
                         1    645.464      21.3     1206.32       39.8
                         2   811.7499      26.8     2018.07       66.7
                         3    385.288      12.7    2403.358       79.4
                         4   356.4435      11.8    2759.802       91.2
                         5   142.0638       4.7    2901.865       95.8
                         6   73.58306       2.4    2975.448       98.3
                         7   23.99893       0.8    2999.447       99.1
                         8   10.36242       0.3     3009.81       99.4
                         9   0.662757       0.0    3010.473       99.4
                        10   3.977571       0.1     3014.45       99.6
                        11   2.374827       0.1    3016.825       99.6
                        12    3.68956       0.1    3020.515       99.8
                        13     1.0419       0.0    3021.556       99.8
                        15   1.018838       0.0    3022.575       99.8
                        20   1.770403       0.1    3024.346       99.9
                        23   0.689395       0.0    3025.035       99.9
                        41   1.910542       0.1    3026.946      100.0
                        44   0.662111       0.0    3027.608      100.0

Het fietsbezit in Vlaanderen is vrij hoog. Van alle Vlaamse huishoudens bezitten meer dan 4 op 5
minstens 1 fiets.
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Tabel 5. Verdeling van gezinnen volgens bezit van snor- en bromfietsen

                                                   Cumulative  Cumulative
                    BRSNORA   Frequency   Percent   Frequency    Percent
                    ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                          0   2789.622      92.1    2789.622       92.1
                          1   181.2849       6.0    2970.907       98.1
                          2   46.90409       1.5    3017.811       99.7
                          3   6.695309       0.2    3024.506       99.9
                          4   3.101712       0.1    3027.608      100.0

Tabel 6. Verdeling van gezinnen volgens motorbezit

                                                  Cumulative  Cumulative
                    MOTORA   Frequency   Percent   Frequency    Percent
                    ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                         0   2863.413      94.6    2863.413       94.6
                         1   157.8873       5.2    3021.301       99.8
                         2   3.665155       0.1    3024.966       99.9
                         3   1.952647       0.1    3026.918      100.0
                         4   0.689395       0.0    3027.608      100.0

Brom-, snor- en motorfietsen zijn veel minder verspreide vervoermiddelen. 7,9% van de huishoudens
bezit een brom- of snorfiets, 5,4% een motor.

Tabel 7. Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin

    Variable  Label                           N          Mean       Std Dev       Minimum
    -------------------------------------------------------------------------------------
    PERSWAGA  Aantal personenwagens        3027     1.1700096     0.8055973             0
    BESTELA   Aantal bestelwagens          3027     0.0507239     0.2492149             0
    FIETSA    Aantal fietsen               3027     2.1657383     2.1619685             0
    BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen  3027     0.1015937     0.3845744             0
    MOTORA    Aantal motoren               3027     0.0574160     0.2513488             0
    ANDERA    Aantal andere voertuigen     2497     0.0377811     0.2520819             0
    -------------------------------------------------------------------------------------

                     Variable  Label                             Maximum
                     ---------------------------------------------------
                     PERSWAGA  Aantal personenwagens          23.0000000
                     BESTELA   Aantal bestelwagens             5.0000000
                     FIETSA    Aantal fietsen                 44.0000000
                     BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     4.0000000
                     MOTORA    Aantal motoren                  4.0000000
                     ANDERA    Aantal andere voertuigen        6.0000000
                     ---------------------------------------------------

In Tabel 7 geven we de gemiddelde aantallen vervoermiddelen per huishouden weer.
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Tabel 8. Lineaire regressie van aantal personenwagens per gezin4

Lineaire regressie  (N=2711, Adj R-sq = 0.2962)

                             Parameter      Standard    T for H0:
            Variable  DF      Estimate         Error   Parameter=0    Prob > |T|

            INTERCEP   1      1.116957    0.05494670        20.328        0.0001
            VROUW      1     -0.007347    0.04255007        -0.173        0.8629
            LEDEN1     1     -0.488317    0.04346168       -11.236        0.0001
            LEDEN2     1     -0.188691    0.03827179        -4.930        0.0001
            TOTINK07   1      0.195132    0.04606827         4.236        0.0001
            TOTINK12   1      0.508423    0.05428570         9.366        0.0001
            TOTINK4P   1      0.948703    0.06617140        14.337        0.0001
            LEEFT35    1     -0.101854    0.03517596        -2.896        0.0038
            LEEFT65    1      0.021918    0.06015679         0.364        0.7156
            VROUW65    1     -0.410891    0.07616120        -5.395        0.0001
            L2LFT65    1     -0.212582    0.07301986        -2.911        0.0036

In Tabel 8 is het aantal personenwagens per gezin uitgezet als functie van geslacht en leeftijd van het
gezinshoofd, aantal gezinsleden en totaal netto-inkomen (steeds uitgedrukt in Belgische franken) van
het gezin.

De betekenis van deze tabel is de volgende:

Als referentie vindt het statistisch pakket een gezin van meer dan 2 leden met een mannelijk
gezinshoofd tussen 45 en 65 jaar met een netto maandelijks gezinsinkomen in de categorie van 0 tot
30.000 BEF. Dit zijn de variabelen die het statistisch pakket als referentie genomen heeft, niet omdat
dit het meest klassieke gezin in Vlaanderen zou zijn, maar omdat op deze wijze de verschillen
significanter aangegeven kunnen worden.

Zulk gezin heeft gemiddeld 1.12 wagens (versta: 1 wagen), zie de variabele INTERCEP op de eerste
lijn van Tabel 8, bij 'Parameter Estimate'. 

Indien de variabelen van de tabel5 die volgen op de variabele INTERCEP (vrouw, leden1, leden2 enz.)
voor een bepaalde gezinssituatie van toepassing zijn dan wordt het getal dat onder 'Parameter
Estimate' staat en dat overeenkomt met die bepaalde variabele bij de waarde 1.12 opgeteld of
afgetrokken. Dit zijn dus in feite 'correcties' op de waarde 1.12 van het 'referentiegezin' voor de
gezinnen die hiervan afwijken. Bijvoorbeeld, indien het gezin slechts één lid heeft, dan is het aantal
wagens 1.12 –0.49 = 0.63. De correcties zijn cumulatief: elke correctie wordt opgeteld bij de vorige.
Stel dat het gezin niet alleen afwijkt van het ‘standaardgezin’ doordat er maar 1 gezinslid is, maar ook
doordat het gezinshoofd tussen 35 en 45 jaar is, dan is het aantal wagens = 1.12 – 0.49 - 0.10= 0.53.
Bemerk dat sommige combinaties nooit kunnen voorkomen: we kunnen nooit én de correctie hebben
voor 1 gezinslid én de correctie voor 2 gezinsleden.

Bespreking van het regressiemodel.

Indien het gezinshoofd een vrouw is, daalt het aantal wagens met 0.01. Dit maakt dus geen verschil.
Enkel vrouwelijke gezinshoofden ouder dan 65 jaar hebben minder wagens: 1.12 (standaard) – 0.01
(vrouw) + 0.02 (> 65 jaar) –0.41(vrouw>65) = 0.72. Ruwweg kunnen we dit formuleren als: ‘ongeveer
¾  van de huishoudens met een vrouwelijk gezinshoofd ouder dan 65 jaar heeft een wagen’ 6. Op het
                              
4 Voor een meer theoretische achtergrond van regressies: zie deel 1 (methodologische analyse)
5  Zie voor nadere toelichting: bijlage 7.2 (Lijst met de betekenis van de variabelennamen in regressies).
6 Deze herformulering is statistisch gesproken niet helemaal correct. We moeten ook rekening houden met de mogelijkheid dat
sommige meer dan 1 wagen kunnen hebben. Maar het is een goede benadering om een beeld te krijgen op de situatie.
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eerste gezicht lijkt dit aantal vrij hoog. Maar bedenk dat we nog steeds gezinnen behandelen met 3 of
meer gezinsleden. In werkelijkheid is het zo dat gezinnen met vrouwelijke gezinshoofden ouder dan
65 jaar meestal minder gezinsleden hebben, waarvoor dan opnieuw gecorrigeerd moet worden (zie
verder). Daar waar er toch nog drie gezinsleden zijn, gaat het vaak over inwonende kinderen, die dan
inderdaad meestal een auto hebben.

Indien er maar 1 persoon is dan daalt het aantal wagens met 0.49. We hadden als standaard 1.12.
verminderd met 0.49 geeft dit 0.63 (versta: bij personen die alleen wonen heeft gemiddeld 2 op 3 een
auto). Bij gezinnen met 2 personen daalt het aantal wagens met 0.19 tot (1.12 - 0.19 =) 0.93.

De invloed van het inkomen is evident: hoe meer men verdient, hoe meer wagens men heeft. Voor
inkomens tussen 30.001-75.000 stijgt het aantal met 0.20 tot 1.12+0.20=1.32, voor inkomens tussen
75.001-125.000 stijgt het aantal tot 1.62, voor inkomens groter dan  125.000 uiteindelijk tot 2.07 (zeg
maar 2 auto’s per gezin).

De leeftijd van het gezinshoofd bepaalt, in combinatie met andere variabelen, eveneens het aantal
wagens.
Zoals hoger gezegd hebben vrouwen ouder dan 65 jaar minder vaak een wagen. Ook 65 plussers die
met twee zijn hebben minder wagens dan andere huishoudens met twee gezinsleden : 1.12
(standaard) – 0.19 (met 2 wonend) + 0.02 (65 plusser) –0.21 (alleenwonende 65 plusser) = 0.74.
Ongeveer 3 op 4.
Het aantal wagens bij gezinshoofden tussen 35 en 45 jaar ligt iets lager dan bij de andere: 1.12-0.10 =
1.02.

Enkele typische situaties: 
(a) Een alleenwonende werkloze jongere met een inkomen van 28.000 fr. heeft gemiddeld
1.12 (standaard) –0.49 (alleenwonend) = 0.63 wagens. Anders geformuleerd ongeveer 2 op 3  van
deze personen hebben een wagen. 
(b) Een koppel van 30 jaar met 1 kind en een gezinsinkomen tussen 30.000 en 75.000 heeft
gemiddeld 1.12 (standaard) + 0.20 (inkomen 30.000-75.000) = 1.32 wagens. Zowat elk gezin van dit
type heeft een wagen, sommigen hebben twee wagens, iets minder hebben er geen.
(c) Een koppel van 47 met drie nog in huis wonende kinderen, waarbij beide ouders en een kind
werken met een inkomen van 170.000 hebben gemiddeld 1.12 (standaard) + 0.95 (inkomen
>125.000) = 2.07 wagens. Meestal twee wagens, sommigen een, anderen drie of vier.
(d) Een gepensioneerde weduwe van 70 jaar met een inkomen van 42.000 heeft 1.12 (standaard) –
0.01 (vrouw) -0.49 (alleen) +0.20 (inkomen 30.000-75.000) +0.02 (> 65 jaar) –0.41 (vrouw > 65 jaar)
= 0.43 auto’s. Iets meer dan 4 op 10 hebben een wagen.

Tabel 9. Overzicht van de impact van variabelen op het aantal wagens

Gezinseigenschap Parameter estimate

netto-inkomen > 125.001 BEF 0,95

netto-inkomen  75.001-125.000 BEF 0,51

netto-inkomen 30.001- 75.000 BEF 0,20

leeftijd gezinshoofd 35 - 45 j -0,11

2 leden -0,19

2 leden en gezinshoofd > 65 j -0,21

gezinshoofd vrouw > 65 j -0,41

1 lid -0,49
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Om na te gaan welke variabele de meeste impact heeft op het aantal wagens per huishouden, moeten
we kijken naar de grootte van de parametercoëfficiënt in de regressie (Tabel 9). Het plus – of
minteken is dan niet van belang.  Het inkomen heeft de meeste impact op het aantal wagens van een
gezin (getalgrootte: 0,95 en 0,51) samen met het feit of het huisgezin slechts één persoon telt
(getalgrootte: 0,49). Daarna volgt het feit of het gezinshoofd een vrouw is ouder dan 65 jaar
(getalgrootte: 0.41).
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5 Verdeling van gezinnen volgens vervoermiddelenbezit-index (VMB-index)

Tabel 10. Verdeling van de gezinnen volgens VMB-index

                                                       Cumulative  Cumulative
                            VMB   Frequency   Percent   Frequency    Percent
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                > 2 wagens        85.96076       2.8    85.96076        2.8
                2 wagens          733.4658      24.2    819.4266       27.1
                1 wagen           1776.143      58.7     2595.57       85.7
                Motor/bromfiets   38.22507       1.3    2633.795       87.0
                Fiets             216.1752       7.1     2849.97       94.1
                Geen/overig       177.6379       5.9    3027.608      100.0

In een VMB-index veronderstellen we een verband tussen het bezit van vervoermiddelen en mobiliteit:
hoe meer vervoermiddelen een huishouden bezit, des te mobieler dat huishouden is. Een huishouden
zonder vervoermiddelen scoort het laagst, gevolgd door de huishoudens met enkel een fiets, enz.
Uiteraard is deze index eenzijdig vermits geen rekening wordt gehouden met de mogelijke
beschikbaarheid van het openbaar vervoer en de afstand tot functies en voorzieningen. Zeker in een
stedelijk gebied met alle functies kortbij en een dicht openbaar vervoernet is het perfect mogelijk om
redelijk mobiel te zijn zonder een eigen vervoermiddel te bezitten.

Tabel 10 moeten we als volgt lezen: de huishoudens die in een bepaalde categorie vallen kunnen wel
vervoermiddelen bezitten die lager in de kolom staan, maar geen vervoermiddelen die erboven staan.
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Tabel 11. Verdeling van de gezinnen volgens VMB-index en afstand van de woning
tot de dichtstbijzijnde BTM-halte

       ABTMH(Kortste afstand thuis - bus,tram,metro)     VMB(OVG VervoermiddelenIndex)

       Frequency        ‚
       Percent          ‚
       Row Pct          ‚
       Col Pct          ‚> 2 wage‚2 wagens‚1 wagen ‚Motor/br‚Fiets   ‚Geen/ove‚  Total
                        ‚ns      ‚        ‚        ‚omfiets ‚        ‚rig     ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       0-249m           ‚ 18.978 ‚  169.3 ‚ 518.18 ‚ 12.709 ‚ 75.188 ‚ 66.873 ‚ 861.23
                        ‚   0.63 ‚   5.59 ‚  17.12 ‚   0.42 ‚   2.48 ‚   2.21 ‚  28.45
                        ‚   2.20 ‚  19.66 ‚  60.17 ‚   1.48 ‚   8.73 ‚   7.76 ‚
                        ‚  22.08 ‚  23.08 ‚  29.17 ‚  33.25 ‚  34.78 ‚  37.65 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       250 - 499 m      ‚ 21.723 ‚ 177.28 ‚ 425.71 ‚ 4.2788 ‚ 49.425 ‚ 35.083 ‚  713.5
                        ‚   0.72 ‚   5.86 ‚  14.06 ‚   0.14 ‚   1.63 ‚   1.16 ‚  23.57
                        ‚   3.04 ‚  24.85 ‚  59.66 ‚   0.60 ‚   6.93 ‚   4.92 ‚
                        ‚  25.27 ‚  24.17 ‚  23.97 ‚  11.19 ‚  22.86 ‚  19.75 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       500 - 999 m      ‚ 22.642 ‚ 181.59 ‚  365.9 ‚ 0.7872 ‚ 36.623 ‚ 21.237 ‚ 628.79
                        ‚   0.75 ‚   6.00 ‚  12.09 ‚   0.03 ‚   1.21 ‚   0.70 ‚  20.77
                        ‚   3.60 ‚  28.88 ‚  58.19 ‚   0.13 ‚   5.82 ‚   3.38 ‚
                        ‚  26.34 ‚  24.76 ‚  20.60 ‚   2.06 ‚  16.94 ‚  11.96 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       1 km - 1.999 km  ‚  13.56 ‚ 110.15 ‚ 191.17 ‚ 5.2088 ‚ 16.699 ‚ 5.4398 ‚ 342.22
                        ‚   0.45 ‚   3.64 ‚   6.31 ‚   0.17 ‚   0.55 ‚   0.18 ‚  11.30
                        ‚   3.96 ‚  32.19 ‚  55.86 ‚   1.52 ‚   4.88 ‚   1.59 ‚
                        ‚  15.77 ‚  15.02 ‚  10.76 ‚  13.63 ‚   7.72 ‚   3.06 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       2 km - 5 km      ‚ 7.7331 ‚ 45.309 ‚ 91.772 ‚ 2.0965 ‚ 14.276 ‚ 9.3347 ‚ 170.52
                        ‚   0.26 ‚   1.50 ‚   3.03 ‚   0.07 ‚   0.47 ‚   0.31 ‚   5.63
                        ‚   4.53 ‚  26.57 ‚  53.82 ‚   1.23 ‚   8.37 ‚   5.47 ‚
                        ‚   9.00 ‚   6.18 ‚   5.17 ‚   5.48 ‚   6.60 ‚   5.25 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       meer dan 5 km    ‚      0 ‚  7.191 ‚ 25.156 ‚ 3.7978 ‚ 1.0188 ‚ 5.1829 ‚ 42.346
                        ‚   0.00 ‚   0.24 ‚   0.83 ‚   0.13 ‚   0.03 ‚   0.17 ‚   1.40
                        ‚   0.00 ‚  16.98 ‚  59.40 ‚   8.97 ‚   2.41 ‚  12.24 ‚
                        ‚   0.00 ‚   0.98 ‚   1.42 ‚   9.94 ‚   0.47 ‚   2.92 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       geen idee        ‚      0 ‚ 5.0028 ‚ 12.719 ‚ 3.6102 ‚ 8.8882 ‚ 7.0938 ‚ 37.314
                        ‚   0.00 ‚   0.17 ‚   0.42 ‚   0.12 ‚   0.29 ‚   0.23 ‚   1.23
                        ‚   0.00 ‚  13.41 ‚  34.09 ‚   9.68 ‚  23.82 ‚  19.01 ‚
                        ‚   0.00 ‚   0.68 ‚   0.72 ‚   9.44 ‚   4.11 ‚   3.99 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       blanco, (meer da ‚ 1.3249 ‚ 37.638 ‚ 145.54 ‚ 5.7366 ‚ 14.058 ‚ 27.393 ‚ 231.69
       n 5 km ?)        ‚   0.04 ‚   1.24 ‚   4.81 ‚   0.19 ‚   0.46 ‚   0.90 ‚   7.65
                        ‚   0.57 ‚  16.24 ‚  62.82 ‚   2.48 ‚   6.07 ‚  11.82 ‚
                        ‚   1.54 ‚   5.13 ‚   8.19 ‚  15.01 ‚   6.50 ‚  15.42 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       Total             85.9608  733.466  1776.14  38.2251  216.175  177.638  3027.61
                            2.84    24.23    58.66     1.26     7.14     5.87   100.00

Hier geldt dezelfde opmerking zoals geformuleerd bij Tabel 1 (de getallen zijn subjectieve
waarnemingen). Dit betekent evenwel niet dat de relatie waarvan hier sprake in Tabel 11 als zodanig
niet correct zou kunnen zijn.
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Hoe verder men van een BTM-halte woont, hoe meer vervoermiddelen men bezit en omgekeerd. Voor
de eerste tendens bekijken we het hoogste kolompercentage per rij. Op die manier kunnen we nagaan
welke categorie van de VMB-index relatief het meest voorkomt in een bepaalde rij (hier een
afstandsklasse), zonder dat de aantallen in die klassen een rol spelen. Merk op dat niet in alle cellen
voldoende waarnemingen aanwezig zijn.

Bij de gezinnen die zeggen op 0 tot 249m van een BTM-halte te wonen vinden we relatief gezien het
hoogste percentage gezinnen zonder vervoermiddelen. Van zodra een halte meer dan 250m
verwijderd is van de halte  zijn het de gezinnen met twee wagens (en meer) die verhoudingsgewijs in
de meerderheid zijn.

Hoe meer vervoermiddelen men bezit, hoe verder men van een BTM-halte woont: daartoe bekijken we
de rijpercentages van een bepaalde bezitsklasse voor de verschillende afstandsklassen. Het aandeel
'geen/overig' en 'fiets' is duidelijk hoger in de eerste dan in de tweede en derde afstandsklasse. Het
aandeel van 1 wagen blijft stabiel over de verschillende afstandsklassen, terwijl het aandeel van 2
wagens stijgt tot en met 2 km.
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Tabel 12.  Verdeling van de gezinnen volgens VMB-index en afstand van de
woning tot het dichtstbijzijnde treinstation

       ATREINH(Afstand station)     VMB(OVG VervoermiddelenIndex)
       Frequency        ‚
       Percent          ‚
       Row Pct          ‚
       Col Pct          ‚> 2 wage‚2 wagens‚1 wagen ‚Motor/br‚Fiets   ‚Geen/ove‚  Total
                        ‚ns      ‚        ‚        ‚omfiets ‚        ‚rig     ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       0-249m           ‚      0 ‚ 9.7207 ‚ 37.118 ‚  3.169 ‚ 7.1189 ‚ 7.1041 ‚ 64.231
                        ‚   0.00 ‚   0.32 ‚   1.23 ‚   0.10 ‚   0.24 ‚   0.23 ‚   2.12
                        ‚   0.00 ‚  15.13 ‚  57.79 ‚   4.93 ‚  11.08 ‚  11.06 ‚
                        ‚   0.00 ‚   1.33 ‚   2.09 ‚   8.29 ‚   3.29 ‚   4.00 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       250 - 499 m      ‚ 4.5717 ‚  19.14 ‚ 64.761 ‚ 2.0318 ‚  11.29 ‚ 5.6297 ‚ 107.43
                        ‚   0.15 ‚   0.63 ‚   2.14 ‚   0.07 ‚   0.37 ‚   0.19 ‚   3.55
                        ‚   4.26 ‚  17.82 ‚  60.29 ‚   1.89 ‚  10.51 ‚   5.24 ‚
                        ‚   5.32 ‚   2.61 ‚   3.65 ‚   5.32 ‚   5.22 ‚   3.17 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       500 - 999 m      ‚ 4.8245 ‚ 46.668 ‚ 147.62 ‚ 2.4397 ‚ 24.671 ‚ 19.686 ‚ 245.91
                        ‚   0.16 ‚   1.54 ‚   4.88 ‚   0.08 ‚   0.81 ‚   0.65 ‚   8.12
                        ‚   1.96 ‚  18.98 ‚  60.03 ‚   0.99 ‚  10.03 ‚   8.01 ‚
                        ‚   5.61 ‚   6.36 ‚   8.31 ‚   6.38 ‚  11.41 ‚  11.08 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       1 km - 1.999 km  ‚ 6.2673 ‚ 80.476 ‚ 243.28 ‚ 2.6608 ‚ 23.001 ‚ 29.876 ‚ 385.56
                        ‚   0.21 ‚   2.66 ‚   8.04 ‚   0.09 ‚   0.76 ‚   0.99 ‚  12.73
                        ‚   1.63 ‚  20.87 ‚  63.10 ‚   0.69 ‚   5.97 ‚   7.75 ‚
                        ‚   7.29 ‚  10.97 ‚  13.70 ‚   6.96 ‚  10.64 ‚  16.82 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       2 km - 5 km      ‚ 27.545 ‚ 221.28 ‚ 478.01 ‚ 6.5719 ‚  55.23 ‚ 33.069 ‚  821.7
                        ‚   0.91 ‚   7.31 ‚  15.79 ‚   0.22 ‚   1.82 ‚   1.09 ‚  27.14
                        ‚   3.35 ‚  26.93 ‚  58.17 ‚   0.80 ‚   6.72 ‚   4.02 ‚
                        ‚  32.04 ‚  30.17 ‚  26.91 ‚  17.19 ‚  25.55 ‚  18.62 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       meer dan 5 km    ‚ 37.288 ‚ 296.29 ‚ 557.33 ‚ 9.8297 ‚  53.64 ‚ 23.463 ‚ 977.84
                        ‚   1.23 ‚   9.79 ‚  18.41 ‚   0.32 ‚   1.77 ‚   0.77 ‚  32.30
                        ‚   3.81 ‚  30.30 ‚  57.00 ‚   1.01 ‚   5.49 ‚   2.40 ‚
                        ‚  43.38 ‚  40.40 ‚  31.38 ‚  25.72 ‚  24.81 ‚  13.21 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       geen idee        ‚ 0.8397 ‚ 9.1298 ‚ 41.447 ‚      0 ‚ 0.8958 ‚ 5.1832 ‚ 57.496
                        ‚   0.03 ‚   0.30 ‚   1.37 ‚   0.00 ‚   0.03 ‚   0.17 ‚   1.90
                        ‚   1.46 ‚  15.88 ‚  72.09 ‚   0.00 ‚   1.56 ‚   9.01 ‚
                        ‚   0.98 ‚   1.24 ‚   2.33 ‚   0.00 ‚   0.41 ‚   2.92 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       blanco, (meer da ‚ 4.6247 ‚  50.77 ‚ 206.58 ‚ 11.522 ‚ 40.328 ‚ 53.627 ‚ 367.46
       n 5 km ?)        ‚   0.15 ‚   1.68 ‚   6.82 ‚   0.38 ‚   1.33 ‚   1.77 ‚  12.14
                        ‚   1.26 ‚  13.82 ‚  56.22 ‚   3.14 ‚  10.97 ‚  14.59 ‚
                        ‚   5.38 ‚   6.92 ‚  11.63 ‚  30.14 ‚  18.66 ‚  30.19 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       Total             85.9608  733.466  1776.14  38.2251  216.175  177.638  3027.61
                            2.84    24.23    58.66     1.26     7.14     5.87   100.00

Hier geldt dezelfde opmerking zoals geformuleerd bij Tabel 1 (de getallen zijn subjectieve
waarnemingen). Dit betekent evenwel niet dat de relatie waaarvan sprake in Tabel 12 als zodanig niet
correct zou kunnen zijn.

Het verband tussen de afstand tot het station en de VMB-index is niet zo eenduidig als de relatie die
we vonden bij BTM. We vermoeden hier een gevolg van de grotere maaswijdte van het treinnetwerk.
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Niettemin vinden we toch  duidelijke cijfers wanneer we de tabel opsplitsen in twee groepen: de
huishoudens met een wagen en de huishoudens zonder een wagen. Voor elke afstandsklasse tellen
we de rijpercentages van de categorieën ‘motor/bromfiets’, ‘fiets’ en ‘geen/overig’ op en over alle
afstandsklassen  - met uitzondering van de klasse 500 – 999m - krijgen we een afname: van 27,07%
naar 17,64%, 19,03%, 14,41%, 11,54% en tot slot 8,9%. Merk op dat niet in alle cellen voldoende
waarnemingen aanwezig zijn.
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Tabel 13. Verdeling van de gezinnen volgens VMB-index en gezinsgrootte

           LEDENA(Aantal leden in huishouden)     VMB(OVG VervoermiddelenIndex)
           Frequency‚
           Percent  ‚
           Row Pct  ‚
           Col Pct  ‚> 2 wage‚2 wagens‚1 wagen ‚Motor/br‚Fiets   ‚Geen/ove‚  Total
                    ‚ns      ‚        ‚        ‚omfiets ‚        ‚rig     ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                  1 ‚  5.178 ‚ 24.707 ‚ 526.82 ‚ 20.563 ‚ 151.14 ‚ 154.08 ‚  882.5
                    ‚   0.17 ‚   0.82 ‚  17.47 ‚   0.68 ‚   5.01 ‚   5.11 ‚  29.26
                    ‚   0.59 ‚   2.80 ‚  59.70 ‚   2.33 ‚  17.13 ‚  17.46 ‚
                    ‚   6.11 ‚   3.37 ‚  29.78 ‚  53.79 ‚  70.32 ‚  87.95 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                  2 ‚ 7.8669 ‚ 200.06 ‚ 704.91 ‚ 9.7767 ‚ 46.885 ‚   20.4 ‚  989.9
                    ‚   0.26 ‚   6.63 ‚  23.38 ‚   0.32 ‚   1.55 ‚   0.68 ‚  32.83
                    ‚   0.79 ‚  20.21 ‚  71.21 ‚   0.99 ‚   4.74 ‚   2.06 ‚
                    ‚   9.29 ‚  27.28 ‚  39.85 ‚  25.58 ‚  21.81 ‚  11.64 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                  3 ‚ 28.887 ‚ 223.32 ‚  240.5 ‚ 2.6441 ‚ 8.4765 ‚ 0.7091 ‚ 504.53
                    ‚   0.96 ‚   7.41 ‚   7.98 ‚   0.09 ‚   0.28 ‚   0.02 ‚  16.73
                    ‚   5.73 ‚  44.26 ‚  47.67 ‚   0.52 ‚   1.68 ‚   0.14 ‚
                    ‚  34.10 ‚  30.45 ‚  13.59 ‚   6.92 ‚   3.94 ‚   0.40 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                  4 ‚ 22.395 ‚ 203.66 ‚ 202.48 ‚ 2.1632 ‚ 6.1859 ‚      0 ‚ 436.88
                    ‚   0.74 ‚   6.75 ‚   6.71 ‚   0.07 ‚   0.21 ‚   0.00 ‚  14.49
                    ‚   5.13 ‚  46.62 ‚  46.35 ‚   0.50 ‚   1.42 ‚   0.00 ‚
                    ‚  26.44 ‚  27.77 ‚  11.45 ‚   5.66 ‚   2.88 ‚   0.00 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                  5 ‚ 13.265 ‚ 63.675 ‚ 65.182 ‚ 1.5026 ‚ 2.2407 ‚      0 ‚ 145.86
                    ‚   0.44 ‚   2.11 ‚   2.16 ‚   0.05 ‚   0.07 ‚   0.00 ‚   4.84
                    ‚   9.09 ‚  43.65 ‚  44.69 ‚   1.03 ‚   1.54 ‚   0.00 ‚
                    ‚  15.66 ‚   8.68 ‚   3.68 ‚   3.93 ‚   1.04 ‚   0.00 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                  6 ‚ 3.1193 ‚  16.45 ‚ 19.647 ‚      0 ‚      0 ‚      0 ‚ 39.217
                    ‚   0.10 ‚   0.55 ‚   0.65 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   1.30
                    ‚   7.95 ‚  41.95 ‚  50.10 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
                    ‚   3.68 ‚   2.24 ‚   1.11 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                  7 ‚ 2.4871 ‚ 1.5937 ‚ 4.5192 ‚ 1.5758 ‚      0 ‚      0 ‚ 10.176
                    ‚   0.08 ‚   0.05 ‚   0.15 ‚   0.05 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.34
                    ‚  24.44 ‚  15.66 ‚  44.41 ‚  15.49 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
                    ‚   2.94 ‚   0.22 ‚   0.26 ‚   4.12 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                  8 ‚ 1.5186 ‚      0 ‚ 1.5358 ‚      0 ‚      0 ‚      0 ‚ 3.0544
                    ‚   0.05 ‚   0.00 ‚   0.05 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.10
                    ‚  49.72 ‚   0.00 ‚  50.28 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
                    ‚   1.79 ‚   0.00 ‚   0.09 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                  9 ‚      0 ‚      0 ‚ 1.9243 ‚      0 ‚      0 ‚      0 ‚ 1.9243
                    ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.06 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.06
                    ‚   0.00 ‚   0.00 ‚ 100.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
                    ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.11 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                 10 ‚      0 ‚      0 ‚ 1.5358 ‚      0 ‚      0 ‚      0 ‚ 1.5358
                    ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.05 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.05
                    ‚   0.00 ‚   0.00 ‚ 100.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
                    ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.09 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
           Total     84.7172  733.466  1769.05  38.2251  214.932  175.192  3015.59
                        2.81    24.32    58.66     1.27     7.13     5.81   100.00

          Frequency Missing = 12.021003193

Het verband in Tabel 13 is eveneens duidelijk: hoe groter het gezin, des te hoger de klasse in de
VMB-index. Merk op dat niet in alle cellen voldoende waarnemingen aanwezig zijn.
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Tabel 14. Verdeling van de gezinnen volgens VMB-index en netto-gezinsinkomen

       TOTINK(Categorie van totale huishoudeninkomen)     VMB(OVG VervoermiddelenIndex)

       Frequency        ‚
       Percent          ‚
       Row Pct          ‚
       Col Pct          ‚> 2 wage‚2 wagens‚1 wagen ‚Motor/br‚Fiets   ‚Geen/ove‚  Total
                        ‚ns      ‚        ‚        ‚omfiets ‚        ‚rig     ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       0 - 30.000 fr. p ‚  2.999 ‚ 10.144 ‚ 124.54 ‚ 11.511 ‚ 81.124 ‚ 59.395 ‚ 289.71
       er maand         ‚   0.11 ‚   0.37 ‚   4.60 ‚   0.43 ‚   3.00 ‚   2.19 ‚  10.70
                        ‚   1.04 ‚   3.50 ‚  42.99 ‚   3.97 ‚  28.00 ‚  20.50 ‚
                        ‚   4.09 ‚   1.55 ‚   7.83 ‚  35.51 ‚  39.92 ‚  38.77 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       30.001 - 75.000  ‚  6.776 ‚ 144.46 ‚ 991.53 ‚ 19.406 ‚ 111.51 ‚ 86.292 ‚   1360
       fr. per maand    ‚   0.25 ‚   5.33 ‚  36.61 ‚   0.72 ‚   4.12 ‚   3.19 ‚  50.22
                        ‚   0.50 ‚  10.62 ‚  72.91 ‚   1.43 ‚   8.20 ‚   6.35 ‚
                        ‚   9.25 ‚  22.02 ‚  62.36 ‚  59.86 ‚  54.88 ‚  56.32 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       75.001 -125.000  ‚ 24.743 ‚ 357.14 ‚ 421.58 ‚ 1.5011 ‚ 8.4268 ‚ 7.5235 ‚ 820.92
       fr. per maand    ‚   0.91 ‚  13.19 ‚  15.57 ‚   0.06 ‚   0.31 ‚   0.28 ‚  30.31
                        ‚   3.01 ‚  43.51 ‚  51.35 ‚   0.18 ‚   1.03 ‚   0.92 ‚
                        ‚  33.78 ‚  54.45 ‚  26.51 ‚   4.63 ‚   4.15 ‚   4.91 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       125.001 -200.000 ‚ 29.262 ‚  129.9 ‚ 43.208 ‚      0 ‚      0 ‚      0 ‚ 202.37
        fr. per maand   ‚   1.08 ‚   4.80 ‚   1.60 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   7.47
                        ‚  14.46 ‚  64.19 ‚  21.35 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
                        ‚  39.95 ‚  19.80 ‚   2.72 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       meer dan 200.000 ‚ 9.4605 ‚ 14.253 ‚ 9.2375 ‚      0 ‚ 2.1443 ‚      0 ‚ 35.095
        fr. per maand   ‚   0.35 ‚   0.53 ‚   0.34 ‚   0.00 ‚   0.08 ‚   0.00 ‚   1.30
                        ‚  26.96 ‚  40.61 ‚  26.32 ‚   0.00 ‚   6.11 ‚   0.00 ‚
                        ‚  12.92 ‚   2.17 ‚   0.58 ‚   0.00 ‚   1.06 ‚   0.00 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       Total             73.2399  655.891   1590.1  32.4178  203.205  153.211  2708.06
                            2.70    24.22    58.72     1.20     7.50     5.66   100.00

       Frequency Missing = 319.54748164

Tussen het totale netto-gezinsinkomen en de VMB-index vinden we ook een duidelijk verband: hoe
meer een gezin verdient, des te hoger scoort dat gezin op de VMB-index. Dit maken we op uit de
hoogste kolompercentages per rij (die beschaduwd zijn) die opschuiven van rechtsboven naar links
beneden. Merk op dat niet in alle cellen voldoende waarnemingen zijn.
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6 Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken

Tabel 15. Verdeling van de wagens volgens de wijze waarop ze in het bezit
gekomen zijn

                                                       Cumulative  Cumulative
                          BEZIT   Frequency   Percent   Frequency    Percent
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
               nieuw              1792.624      51.4    1792.624       51.4
               occasie            1439.845      41.3    3232.469       92.6
               eigendom bedrijf   217.8724       6.2    3450.342       98.9
               andere             38.64008       1.1    3488.982      100.0

                              Frequency Missing = 33.225177568

51,4% van de wagens die de Vlamingen bezitten, zijn nieuw aangekocht. 41,3% is tweedehands
aangekocht en 6,2% zijn bedrijfswagens. In dit onderzoek werden bedrijfswagens gedefinieerd als
wagens "eigendom van het bedrijf" 7.

                              
7  In 1994 was een bedrijfsvoertuig een voertuig "waarbij minstens 50% van de vaste kosten door de werkgever werden
betaald". In 2000 is het een voertuig dat "eigendom is van het bedrijf". De definitie is dus in feite strenger.
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Tabel 16. Verdeling van de wagens volgens de wijze waarop ze in het bezit
gekomen zijn en netto-gezinsinkomen

    BEZIT(Hoe is wagen in bezit gekomen?)
                             TOTINK(Categorie van totale huishoudeninkomen)
           Frequency        ‚
           Percent          ‚
           Row Pct          ‚
           Col Pct          ‚0 - 30.0‚30.001 -‚75.001 -‚125.001 ‚meer dan‚  Total
                            ‚00 fr. p‚ 75.000 ‚125.000 ‚-200.000‚ 200.000‚
                            ‚er maand‚fr. per ‚fr. per ‚ fr. per‚ fr. per‚
                            ‚        ‚maand   ‚maand   ‚ maand  ‚ maand  ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
           nieuw            ‚ 67.824 ‚ 717.69 ‚ 581.63 ‚ 188.91 ‚ 43.133 ‚ 1599.2
                            ‚   2.17 ‚  23.01 ‚  18.65 ‚   6.06 ‚   1.38 ‚  51.27
                            ‚   4.24 ‚  44.88 ‚  36.37 ‚  11.81 ‚   2.70 ‚
                            ‚  49.51 ‚  55.43 ‚  47.33 ‚  48.22 ‚  64.58 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
           occasie          ‚ 62.465 ‚ 524.57 ‚ 535.33 ‚ 145.87 ‚  14.99 ‚ 1283.2
                            ‚   2.00 ‚  16.82 ‚  17.16 ‚   4.68 ‚   0.48 ‚  41.14
                            ‚   4.87 ‚  40.88 ‚  41.72 ‚  11.37 ‚   1.17 ‚
                            ‚  45.59 ‚  40.52 ‚  43.57 ‚  37.24 ‚  22.44 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
           eigendom bedrijf ‚ 0.9614 ‚  37.35 ‚ 100.55 ‚ 53.739 ‚ 7.9936 ‚  200.6
                            ‚   0.03 ‚   1.20 ‚   3.22 ‚   1.72 ‚   0.26 ‚   6.43
                            ‚   0.48 ‚  18.62 ‚  50.13 ‚  26.79 ‚   3.98 ‚
                            ‚   0.70 ‚   2.88 ‚   8.18 ‚  13.72 ‚  11.97 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
           andere           ‚ 5.7513 ‚ 15.069 ‚ 11.235 ‚ 3.2141 ‚ 0.6703 ‚  35.94
                            ‚   0.18 ‚   0.48 ‚   0.36 ‚   0.10 ‚   0.02 ‚   1.15
                            ‚  16.00 ‚  41.93 ‚  31.26 ‚   8.94 ‚   1.87 ‚
                            ‚   4.20 ‚   1.16 ‚   0.91 ‚   0.82 ‚   1.00 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
           Total             137.002  1294.68  1228.75  391.733  66.7864  3118.95
                                4.39    41.51    39.40    12.56     2.14   100.00

Frequency Missing = 403.25856896

Er is een verband tussen het gezinsinkomen en de wijze waarop de wagen in het bezit is gekomen.
Nieuwe wagens worden verhoudingsgewijs meer gekocht door de hoogste inkomenscategorie,
occasiewagens relatief meer door de laagste inkomensklasse. Wat de nieuwe wagens betreft, blijkt
nochtans dat, m.u.v. de hoogste inkomensklasse, het verband met het inkomen niet zo sterk is
(vergelijk de kolompercentages voor de eerste 4 klassen). Het aandeel bedrijfswagens is pas
betekenisvol vanaf de derde inkomensklasse. Merk ook hier weer de beperkte waarnemingen op in
bepaalde cellen.
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Tabel 17. Verdeling van de wagens volgens bouwjaarcategorie

                                                      Cumulative  Cumulative
                         BJCAT   Frequency   Percent   Frequency    Percent
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                1986 en eerder   255.8617       7.9    255.8617        7.9
                1987 tot 1990    611.2922      18.9    867.1539       26.8
                1991 tot 1994    877.2519      27.1    1744.406       53.8
                1995 tot 1996    480.8384      14.8    2225.244       68.7
                1997 tot 1998    553.4813      17.1    2778.725       85.7
                1999 tot 2000    462.2856      14.3    3241.011      100.0

                              Frequency Missing = 281.19573893

7,9% van de Vlaamse auto’s is ouder dan 14 jaar, 26,8% 10 jaar of ouder. 14,3% van de wagens is in
2000 of 1999 gebouwd.



OVG VLAANDEREN 2 (januari 2000-januari 2001):  DEEL 2: ANALYSE GEZINSVRAGENLIJST 23

Tabel 18. Verdeling van de wagens volgens bouwjaarcategorie en netto-
gezinsinkomen

       TOTINK(Categorie van totale huishoudeninkomen)     BJCAT(Bouwjaar categorie)

       Frequency        ‚
       Percent          ‚
       Row Pct          ‚
       Col Pct          ‚1986 en ‚1987 tot‚1991 tot‚1995 tot‚1997 tot‚1999 tot‚  Total
                        ‚eerder  ‚ 1990   ‚ 1994   ‚ 1996   ‚ 1998   ‚ 2000   ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       0 - 30.000 fr. p ‚ 22.439 ‚ 23.969 ‚ 29.863 ‚ 11.969 ‚ 13.031 ‚ 9.7277 ‚    111
       er maand         ‚   0.76 ‚   0.81 ‚   1.01 ‚   0.41 ‚   0.44 ‚   0.33 ‚   3.77
                        ‚  20.22 ‚  21.59 ‚  26.90 ‚  10.78 ‚  11.74 ‚   8.76 ‚
                        ‚   9.74 ‚   4.28 ‚   3.73 ‚   2.69 ‚   2.60 ‚   2.36 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       30.001 - 75.000  ‚ 113.18 ‚ 272.31 ‚ 334.44 ‚ 167.58 ‚ 197.56 ‚ 135.22 ‚ 1220.3
       fr. per maand    ‚   3.84 ‚   9.24 ‚  11.35 ‚   5.69 ‚   6.70 ‚   4.59 ‚  41.40
                        ‚   9.27 ‚  22.32 ‚  27.41 ‚  13.73 ‚  16.19 ‚  11.08 ‚
                        ‚  49.13 ‚  48.66 ‚  41.78 ‚  37.73 ‚  39.40 ‚  32.85 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       75.001 -125.000  ‚ 69.181 ‚ 205.55 ‚ 330.05 ‚ 192.84 ‚ 189.81 ‚ 187.36 ‚ 1174.8
       fr. per maand    ‚   2.35 ‚   6.97 ‚  11.20 ‚   6.54 ‚   6.44 ‚   6.36 ‚  39.86
                        ‚   5.89 ‚  17.50 ‚  28.09 ‚  16.41 ‚  16.16 ‚  15.95 ‚
                        ‚  30.03 ‚  36.73 ‚  41.23 ‚  43.42 ‚  37.85 ‚  45.52 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       125.001 -200.000 ‚ 23.546 ‚ 52.344 ‚ 88.399 ‚ 61.983 ‚ 83.482 ‚ 66.391 ‚ 376.14
        fr. per maand   ‚   0.80 ‚   1.78 ‚   3.00 ‚   2.10 ‚   2.83 ‚   2.25 ‚  12.76
                        ‚   6.26 ‚  13.92 ‚  23.50 ‚  16.48 ‚  22.19 ‚  17.65 ‚
                        ‚  10.22 ‚   9.35 ‚  11.04 ‚  13.96 ‚  16.65 ‚  16.13 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       meer dan 200.000 ‚ 2.0339 ‚ 5.4611 ‚ 17.667 ‚ 9.7904 ‚ 17.537 ‚ 12.878 ‚ 65.368
        fr. per maand   ‚   0.07 ‚   0.19 ‚   0.60 ‚   0.33 ‚   0.59 ‚   0.44 ‚   2.22
                        ‚   3.11 ‚   8.35 ‚  27.03 ‚  14.98 ‚  26.83 ‚  19.70 ‚
                        ‚   0.88 ‚   0.98 ‚   2.21 ‚   2.20 ‚   3.50 ‚   3.13 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       Total              230.38  559.633  800.421   444.16  501.416  411.569  2947.58
                            7.82    18.99    27.16    15.07    17.01    13.96   100.00

       Frequency Missing = 574.62692742

De oudste wagens vinden we vooral terug bij de laagste inkomensgroepen. Eenmaal boven 75.001,-
BEF per maand als gezinsinkomen zien we een sprong naar de jongere bouwjaarcategorieën.
Uiteraard speelt hier het fenomeen van de bedrijfswagens mee. In Tabel 16 vonden we immers dat we
verhoudingsgewijs het meeste bedrijfswagens terugvinden bij de hogere inkomensklassen. Wat nog
meespeelt zijn de fiscale aspecten van bedrijfswagens: na vijf jaren zijn ze ‘afgeschreven’ en worden
ze vervangen door een nieuw en jonger exemplaar. Merk op dat niet in alle cellen voldoende
waarnemingen zijn.
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Tabel 19. Verdeling van de wagens volgens bouwjaarcategorie en brandstofsoort

       BRAND(Brandstof wagen)     BJCAT(Bouwjaar categorie)

       Frequency       ‚
       Percent         ‚
       Row Pct         ‚
       Col Pct         ‚1986 en ‚1987 tot‚1991 tot‚1995 tot‚1997 tot‚1999 tot‚  Total
                       ‚eerder  ‚ 1990   ‚ 1994   ‚ 1996   ‚ 1998   ‚ 2000   ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       LPG             ‚ 4.4702 ‚ 8.6126 ‚ 16.519 ‚ 8.5969 ‚ 10.397 ‚ 2.4061 ‚ 51.001
                       ‚   0.14 ‚   0.27 ‚   0.51 ‚   0.27 ‚   0.32 ‚   0.07 ‚   1.58
                       ‚   8.76 ‚  16.89 ‚  32.39 ‚  16.86 ‚  20.39 ‚   4.72 ‚
                       ‚   1.78 ‚   1.42 ‚   1.89 ‚   1.79 ‚   1.89 ‚   0.52 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       benzine loodvry ‚ 67.691 ‚ 278.76 ‚ 490.46 ‚  218.7 ‚  232.8 ‚ 201.02 ‚ 1489.4
                       ‚   2.10 ‚   8.65 ‚  15.21 ‚   6.78 ‚   7.22 ‚   6.24 ‚  46.20
                       ‚   4.54 ‚  18.72 ‚  32.93 ‚  14.68 ‚  15.63 ‚  13.50 ‚
                       ‚  26.95 ‚  45.84 ‚  56.11 ‚  45.66 ‚  42.23 ‚  43.69 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       benzine         ‚ 97.071 ‚ 102.75 ‚ 31.996 ‚ 0.7091 ‚ 1.7313 ‚  2.946 ‚  237.2
                       ‚   3.01 ‚   3.19 ‚   0.99 ‚   0.02 ‚   0.05 ‚   0.09 ‚   7.36
                       ‚  40.92 ‚  43.32 ‚  13.49 ‚   0.30 ‚   0.73 ‚   1.24 ‚
                       ‚  38.64 ‚  16.90 ‚   3.66 ‚   0.15 ‚   0.31 ‚   0.64 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       diesel          ‚ 80.479 ‚ 214.25 ‚ 333.86 ‚ 250.99 ‚ 306.36 ‚ 253.72 ‚ 1439.7
                       ‚   2.50 ‚   6.65 ‚  10.36 ‚   7.79 ‚   9.50 ‚   7.87 ‚  44.66
                       ‚   5.59 ‚  14.88 ‚  23.19 ‚  17.43 ‚  21.28 ‚  17.62 ‚
                       ‚  32.04 ‚  35.24 ‚  38.19 ‚  52.40 ‚  55.57 ‚  55.15 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       andere          ‚ 0.7599 ‚ 0.6621 ‚ 0.6621 ‚      0 ‚      0 ‚      0 ‚ 2.0842
                       ‚   0.02 ‚   0.02 ‚   0.02 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.06
                       ‚  36.46 ‚  31.77 ‚  31.77 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
                       ‚   0.30 ‚   0.11 ‚   0.08 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       super           ‚ 0.7171 ‚ 3.0214 ‚ 0.6628 ‚      0 ‚      0 ‚      0 ‚ 4.4013
                       ‚   0.02 ‚   0.09 ‚   0.02 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.14
                       ‚  16.29 ‚  68.65 ‚  15.06 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
                       ‚   0.29 ‚   0.50 ‚   0.08 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       Total            251.188  608.054  874.155  478.991  551.283  460.099  3223.77
                           7.79    18.86    27.12    14.86    17.10    14.27   100.00

       Frequency Missing = 298.43635306

Loodhoudende benzine (of benzine met een loodvervanger) is duidelijk op de terugweg. Opvallend is
wel dat er voor de auto’s die na 1994 zijn gebouwd geen compenserende tendens meer is vast te
stellen met loodvrije benzinewagens (tot en met bouwjaar 1994 was die er wel) maar wel met
dieselvoertuigen.Ook hier speelt de interferentie met bedrijfswagens die vooral op diesel rijden omwille
van de grote afstanden die worden afgelegd (zie verder Tabel 23). Merk op dat niet in alle cellen
voldoende waarnemingen zijn.
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Tabel 20. Verdeling van de wagens volgens jaarkilometrage (= afgelopen 12 maand
afgelegd)

                                                      Cumulative  Cumulative
                 JRKMCAT         Frequency   Percent   Frequency    Percent
                 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                     0 -  4999   322.2838      11.1    322.2838       11.1
                  5000 -  9999   572.2593      19.7     894.543       30.8
                 10000 - 14999   655.8968      22.6     1550.44       53.3
                 15000 - 19999   466.5393      16.0    2016.979       69.4
                 20000 - 29999   526.3074      18.1    2543.287       87.5
                 30000 +         364.3225      12.5    2907.609      100.0

                              Frequency Missing = 614.59788404

Een op tien wagens legt per jaar minder dan 5.000 kilometer af, een vijfde van de Vlaamse wagens
rijdt geen 10.000 kilometer per jaar. Eén achtste legt jaarlijks dan weer meer dan 30.000 kilometer af.

Tabel 21. Gemiddeld jaarkilometrage per wagen

                       Variable  Label                           Mean
                       ----------------------------------------------
                       JAARKM    Aantal km laatste jaar      16502.94
                       ----------------------------------------------

Gemiddeld legt een wagen 16.503 km per jaar af.

Hierna volgen een aantal tabellen die het verband leggen tussen jaarkilometrage en een welbepaalde
variabele. In Tabel 27 worden deze variabelen hernomen in een lineaire regressie om het relatieve
belang van elk van deze factoren te bepalen.
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Tabel 22. Verdeling van de wagens volgens jaarkilometrage en de wijze waarop ze
in bezit gekomen zijn

  BEZIT(Hoe is wagen in bezit gekomen?)     JRKMCAT(laatste jaar km categorie)

       Frequency        ‚
       Percent          ‚
       Row Pct          ‚
       Col Pct          ‚    0 - ‚ 5000 - ‚10000 - ‚15000 - ‚20000 - ‚30000 + ‚  Total
                        ‚ 4999   ‚ 9999   ‚14999   ‚19999   ‚29999   ‚        ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       nieuw            ‚ 159.23 ‚ 339.94 ‚ 338.92 ‚ 245.26 ‚ 268.23 ‚ 149.54 ‚ 1501.1
                        ‚   5.52 ‚  11.78 ‚  11.74 ‚   8.50 ‚   9.29 ‚   5.18 ‚  52.00
                        ‚  10.61 ‚  22.65 ‚  22.58 ‚  16.34 ‚  17.87 ‚   9.96 ‚
                        ‚  50.09 ‚  60.16 ‚  51.81 ‚  52.64 ‚  51.18 ‚  41.57 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       occasie          ‚ 148.99 ‚ 208.58 ‚ 299.74 ‚ 198.55 ‚ 217.71 ‚ 114.43 ‚   1188
                        ‚   5.16 ‚   7.23 ‚  10.38 ‚   6.88 ‚   7.54 ‚   3.96 ‚  41.15
                        ‚  12.54 ‚  17.56 ‚  25.23 ‚  16.71 ‚  18.33 ‚   9.63 ‚
                        ‚  46.87 ‚  36.91 ‚  45.82 ‚  42.62 ‚  41.54 ‚  31.81 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       eigendom bedrijf ‚ 5.0369 ‚ 10.889 ‚ 7.3067 ‚ 18.921 ‚ 34.543 ‚ 95.091 ‚ 171.79
                        ‚   0.17 ‚   0.38 ‚   0.25 ‚   0.66 ‚   1.20 ‚   3.29 ‚   5.95
                        ‚   2.93 ‚   6.34 ‚   4.25 ‚  11.01 ‚  20.11 ‚  55.35 ‚
                        ‚   1.58 ‚   1.93 ‚   1.12 ‚   4.06 ‚   6.59 ‚  26.43 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       andere           ‚ 4.6297 ‚ 5.6654 ‚ 8.2246 ‚ 3.1485 ‚ 3.5577 ‚ 0.7091 ‚ 25.935
                        ‚   0.16 ‚   0.20 ‚   0.28 ‚   0.11 ‚   0.12 ‚   0.02 ‚   0.90
                        ‚  17.85 ‚  21.84 ‚  31.71 ‚  12.14 ‚  13.72 ‚   2.73 ‚
                        ‚   1.46 ‚   1.00 ‚   1.26 ‚   0.68 ‚   0.68 ‚   0.20 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       Total              317.89  565.072  654.193  465.877  524.038  359.776  2886.85
                           11.01    19.57    22.66    16.14    18.15    12.46   100.00

       Frequency Missing = 635.36144194

Bedrijfswagens vinden we verhoudingsgewijs het meest terug in de categorie "+ 30.000 km". Voor
occasie en nieuwe wagens zijn er geen duidelijke tendenzen uit deze tabel af te leiden.

Tabel 23. Gemiddeld jaarkilometrage van de wagens en de wijze waarop ze in het
bezit gekomen zijn

                                       BEZIT  N Obs          Mean
                            -------------------------------------
                            nieuw              1965      15548.53

                            occasie            1569      15297.72

                            eigendom bedrijf    238      34180.46

                            andere               37      12329.75
                            -------------------------------------

Net als in Tabel 22 zien we dat bedrijfswagens het hoogste gemiddelde jaarkilometrage hebben. Het
onderscheid in afgelegde kilometers tussen nieuw en occasie aangekochte voertuigen is minimaal
(vergelijk ook de rijpercentages in de vorige tabel).
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Tabel 24. Verdeling van de wagens volgens jaarkilometrage en bouwjaarcategorie

        BJCAT(Bouwjaar categorie)     JRKMCAT(laatste jaar km categorie)

        Frequency      ‚
        Percent        ‚
        Row Pct        ‚
        Col Pct        ‚    0 - ‚ 5000 - ‚10000 - ‚15000 - ‚20000 - ‚30000 + ‚  Total
                       ‚ 4999   ‚ 9999   ‚14999   ‚19999   ‚29999   ‚        ‚
        ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
        1986 en eerder ‚ 60.452 ‚ 55.677 ‚ 50.654 ‚ 21.498 ‚ 22.048 ‚ 13.317 ‚ 223.65
                       ‚   2.17 ‚   2.00 ‚   1.82 ‚   0.77 ‚   0.79 ‚   0.48 ‚   8.03
                       ‚  27.03 ‚  24.90 ‚  22.65 ‚   9.61 ‚   9.86 ‚   5.95 ‚
                       ‚  20.13 ‚  10.40 ‚   7.94 ‚   4.72 ‚   4.36 ‚   3.79 ‚
        ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
        1987 tot 1990  ‚ 84.588 ‚ 122.94 ‚ 150.99 ‚ 82.494 ‚ 66.875 ‚ 34.558 ‚ 542.45
                       ‚   3.04 ‚   4.41 ‚   5.42 ‚   2.96 ‚   2.40 ‚   1.24 ‚  19.48
                       ‚  15.59 ‚  22.66 ‚  27.83 ‚  15.21 ‚  12.33 ‚   6.37 ‚
                       ‚  28.16 ‚  22.97 ‚  23.66 ‚  18.12 ‚  13.24 ‚   9.84 ‚
        ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
        1991 tot 1994  ‚ 87.037 ‚ 173.53 ‚ 173.81 ‚ 134.02 ‚ 141.65 ‚ 58.986 ‚ 769.01
                       ‚   3.13 ‚   6.23 ‚   6.24 ‚   4.81 ‚   5.09 ‚   2.12 ‚  27.61
                       ‚  11.32 ‚  22.56 ‚  22.60 ‚  17.43 ‚  18.42 ‚   7.67 ‚
                       ‚  28.98 ‚  32.43 ‚  27.24 ‚  29.43 ‚  28.04 ‚  16.80 ‚
        ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
        1995 tot 1996  ‚ 26.882 ‚ 68.402 ‚ 104.56 ‚  85.55 ‚  102.9 ‚ 45.718 ‚ 434.01
                       ‚   0.97 ‚   2.46 ‚   3.75 ‚   3.07 ‚   3.69 ‚   1.64 ‚  15.58
                       ‚   6.19 ‚  15.76 ‚  24.09 ‚  19.71 ‚  23.71 ‚  10.53 ‚
                       ‚   8.95 ‚  12.78 ‚  16.39 ‚  18.79 ‚  20.37 ‚  13.02 ‚
        ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
        1997 tot 1998  ‚ 13.292 ‚ 63.227 ‚ 98.425 ‚ 80.297 ‚ 116.48 ‚ 115.45 ‚ 487.16
                       ‚   0.48 ‚   2.27 ‚   3.53 ‚   2.88 ‚   4.18 ‚   4.15 ‚  17.49
                       ‚   2.73 ‚  12.98 ‚  20.20 ‚  16.48 ‚  23.91 ‚  23.70 ‚
                       ‚   4.43 ‚  11.82 ‚  15.43 ‚  17.63 ‚  23.06 ‚  32.89 ‚
        ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
        1999 tot 2000  ‚ 28.099 ‚ 51.362 ‚ 59.596 ‚ 51.486 ‚ 55.189 ‚ 83.014 ‚ 328.75
                       ‚   1.01 ‚   1.84 ‚   2.14 ‚   1.85 ‚   1.98 ‚   2.98 ‚  11.80
                       ‚   8.55 ‚  15.62 ‚  18.13 ‚  15.66 ‚  16.79 ‚  25.25 ‚
                       ‚   9.36 ‚   9.60 ‚   9.34 ‚  11.31 ‚  10.93 ‚  23.65 ‚
        ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
        Total           300.349  535.138  638.025  455.341   505.13   351.04  2785.02
                          10.78    19.21    22.91    16.35    18.14    12.60   100.00

        Frequency Missing = 737.18410394

De oudste bouwjaarcategorieën leggen per jaar het minste aantal kilometers af. De jongste wagens
situeren zich verhoudingsgewijs vooral in de hoogste jaarkilometrageklassen.
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Tabel 25. Verdeling van de wagens volgens jaarkilometrage en brandstofsoort

   BRAND(Brandstof wagen)     JRKMCAT(laatste jaar km categorie)

       Frequency       ‚
       Percent         ‚
       Row Pct         ‚
       Col Pct         ‚    0 - ‚ 5000 - ‚10000 - ‚15000 - ‚20000 - ‚30000 + ‚  Total
                       ‚ 4999   ‚ 9999   ‚14999   ‚19999   ‚29999   ‚        ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       LPG             ‚ 2.9603 ‚ 4.0994 ‚ 9.4941 ‚ 2.8605 ‚ 15.505 ‚ 11.139 ‚ 46.058
                       ‚   0.10 ‚   0.14 ‚   0.33 ‚   0.10 ‚   0.54 ‚   0.38 ‚   1.59
                       ‚   6.43 ‚   8.90 ‚  20.61 ‚   6.21 ‚  33.66 ‚  24.18 ‚
                       ‚   0.93 ‚   0.72 ‚   1.45 ‚   0.61 ‚   2.97 ‚   3.07 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       benzine loodvry ‚ 196.39 ‚ 365.23 ‚ 353.24 ‚ 217.62 ‚ 130.97 ‚ 71.875 ‚ 1335.3
                       ‚   6.79 ‚  12.62 ‚  12.21 ‚   7.52 ‚   4.53 ‚   2.48 ‚  46.14
                       ‚  14.71 ‚  27.35 ‚  26.45 ‚  16.30 ‚   9.81 ‚   5.38 ‚
                       ‚  61.63 ‚  63.82 ‚  54.12 ‚  46.71 ‚  25.09 ‚  19.81 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       benzine         ‚ 53.461 ‚  65.95 ‚   47.4 ‚ 18.875 ‚ 19.029 ‚ 7.8376 ‚ 212.55
                       ‚   1.85 ‚   2.28 ‚   1.64 ‚   0.65 ‚   0.66 ‚   0.27 ‚   7.34
                       ‚  25.15 ‚  31.03 ‚  22.30 ‚   8.88 ‚   8.95 ‚   3.69 ‚
                       ‚  16.78 ‚  11.52 ‚   7.26 ‚   4.05 ‚   3.65 ‚   2.16 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       diesel          ‚ 65.866 ‚  134.8 ‚ 241.54 ‚ 225.85 ‚  356.4 ‚ 270.56 ‚   1295
                       ‚   2.28 ‚   4.66 ‚   8.35 ‚   7.80 ‚  12.31 ‚   9.35 ‚  44.75
                       ‚   5.09 ‚  10.41 ‚  18.65 ‚  17.44 ‚  27.52 ‚  20.89 ‚
                       ‚  20.67 ‚  23.56 ‚  37.01 ‚  48.48 ‚  68.29 ‚  74.58 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       andere          ‚      0 ‚  2.182 ‚      0 ‚      0 ‚      0 ‚ 0.6621 ‚ 2.8441
                       ‚   0.00 ‚   0.08 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.02 ‚   0.10
                       ‚   0.00 ‚  76.72 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚  23.28 ‚
                       ‚   0.00 ‚   0.38 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.18 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       super           ‚      0 ‚      0 ‚  1.013 ‚ 0.6621 ‚      0 ‚ 0.7171 ‚ 2.3922
                       ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.04 ‚   0.02 ‚   0.00 ‚   0.02 ‚   0.08
                       ‚   0.00 ‚   0.00 ‚  42.34 ‚  27.68 ‚   0.00 ‚  29.98 ‚
                       ‚   0.00 ‚   0.00 ‚   0.16 ‚   0.14 ‚   0.00 ‚   0.20 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       Total            318.676  572.259   652.69   465.87  521.902  362.794  2894.19
                          11.01    19.77    22.55    16.10    18.03    12.54   100.00

       Frequency Missing = 628.01593594

Wagens op benzine situeren zich vooral in de klassen met het laagste jaarkilometrage. Wagens met
loodvrije benzine als brandstof nemen de laagste segmenten van de jaarkilometrages voor hun
rekening, terwijl dieselwagens de hoogste segmenten voor hun rekening nemen . Financieel gezien
loont de hogere meerkost bij de aankoop van een dieselwagen pas wanneer er veel kilometers met
het voertuig gereden worden.
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Tabel 26. Verdeling van de wagens volgens jaarkilometrage en netto-
gezinsinkomen

  TOTINK(Categorie van totale huishoudeninkomen)     JRKMCAT(laatste jaar km categorie)

       Frequency        ‚
       Percent          ‚
       Row Pct          ‚
       Col Pct          ‚    0 - ‚ 5000 - ‚10000 - ‚15000 - ‚20000 - ‚30000 + ‚  Total
                        ‚ 4999   ‚ 9999   ‚14999   ‚19999   ‚29999   ‚        ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       0 - 30.000 fr. p ‚  20.87 ‚ 28.179 ‚ 16.568 ‚ 11.939 ‚ 12.418 ‚ 2.4412 ‚ 92.416
       er maand         ‚   0.78 ‚   1.05 ‚   0.62 ‚   0.44 ‚   0.46 ‚   0.09 ‚   3.44
                        ‚  22.58 ‚  30.49 ‚  17.93 ‚  12.92 ‚  13.44 ‚   2.64 ‚
                        ‚   7.12 ‚   5.38 ‚   2.75 ‚   2.75 ‚   2.48 ‚   0.74 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       30.001 - 75.000  ‚ 154.84 ‚ 261.23 ‚ 270.39 ‚  157.1 ‚ 160.22 ‚ 92.423 ‚ 1096.2
       fr. per maand    ‚   5.77 ‚   9.74 ‚  10.08 ‚   5.86 ‚   5.97 ‚   3.44 ‚  40.86
                        ‚  14.13 ‚  23.83 ‚  24.67 ‚  14.33 ‚  14.62 ‚   8.43 ‚
                        ‚  52.81 ‚  49.92 ‚  44.89 ‚  36.24 ‚  31.94 ‚  28.10 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       75.001 -125.000  ‚ 89.623 ‚ 179.22 ‚ 230.77 ‚ 197.38 ‚ 235.74 ‚ 146.39 ‚ 1079.1
       fr. per maand    ‚   3.34 ‚   6.68 ‚   8.60 ‚   7.36 ‚   8.79 ‚   5.46 ‚  40.22
                        ‚   8.31 ‚  16.61 ‚  21.38 ‚  18.29 ‚  21.85 ‚  13.57 ‚
                        ‚  30.56 ‚  34.25 ‚  38.31 ‚  45.53 ‚  46.99 ‚  44.50 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       125.001 -200.000 ‚ 23.805 ‚ 45.282 ‚ 71.832 ‚ 58.301 ‚ 82.736 ‚ 70.211 ‚ 352.17
        fr. per maand   ‚   0.89 ‚   1.69 ‚   2.68 ‚   2.17 ‚   3.08 ‚   2.62 ‚  13.13
                        ‚   6.76 ‚  12.86 ‚  20.40 ‚  16.55 ‚  23.49 ‚  19.94 ‚
                        ‚   8.12 ‚   8.65 ‚  11.93 ‚  13.45 ‚  16.49 ‚  21.34 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       meer dan 200.000 ‚ 4.0829 ‚ 9.4096 ‚ 12.774 ‚ 8.7704 ‚ 10.562 ‚ 17.474 ‚ 63.074
        fr. per maand   ‚   0.15 ‚   0.35 ‚   0.48 ‚   0.33 ‚   0.39 ‚   0.65 ‚   2.35
                        ‚   6.47 ‚  14.92 ‚  20.25 ‚  13.91 ‚  16.75 ‚  27.70 ‚
                        ‚   1.39 ‚   1.80 ‚   2.12 ‚   2.02 ‚   2.11 ‚   5.31 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       Total             293.221  523.318  602.328  433.491  501.668  328.939  2682.97
                           10.93    19.51    22.45    16.16    18.70    12.26   100.00

       Frequency Missing = 839.2415725

Het aantal afgelegde kilometers met een wagen en het netto-gezinsinkomen zijn twee
samenhangende variabelen. De twee laagste inkomensklassen scoren het hoogst  in de laagste
jaarkilometrageklasse, de twee hoogste inkomensklassen zijn verhoudingsgewijs het meest
vertegenwoordigd in de klasse met een jaarkilometrage boven de 30.000 kilometer.
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Tabel 27. Lineaire regressie van gemiddeld jaarkilometrage van personenwagens

Lineaire regressie  (N=2750, DF=12, Adj R-sq = 0. 1640)

                             Parameter      Standard    T for H0:
            Variable  DF      Estimate         Error   Parameter=0    Prob > |T|

            INTERCEP   1   2975.352426  846.14763902         3.516        0.0004
            CC         1      2.676087    0.48496130         5.518        0.0001
            OCCASSIE   1   1635.568642  372.77757025         4.388        0.0001
            BEDRIJFW   1   2778.520532  959.82413440         2.895        0.0038
            LPG        1   7307.016503  1309.5799169         5.580        0.0001
            DIESEL     1   3094.886574  585.21433775         5.288        0.0001
            BJ90       1   1995.264240  569.60943663         3.503        0.0005
            BJ94       1   3789.370173  518.90137633         7.303        0.0001
            BJ96       1   4446.043445  586.54571425         7.580        0.0001
            BJ98       1   3681.861691  597.00233004         6.167        0.0001
            TOTINK3P   1    335.394454  469.46929886         0.714        0.4750
            BEDRBJ98   1   5174.410841  1523.7734633         3.396        0.0007
            DIESIN3P   1   2008.920100  707.11937163         2.841        0.0045

Zie voor nadere toelichting: bijlage 7.2 (Lijst met de betekenis van de variabelennamen in regressies).

In Tabel 27 hebben we het gemiddeld jaarkilometrage uitgezet tegenover cc van de wagen, bouwjaar,
brandstofsoort, de wijze van aankoop (occasie of nieuw), bedrijfsvoertuig of niet, bestelwagen of  niet
en totaal netto- gezinsinkomen (steeds uitgedrukt in Belgische franken).

De door het statistisch pakket bepaalde referentie is een benzinewagen van het bouwjaar 2000, die
nieuw gekocht is door het huisgezin zelf. Het totale gezinsinkomen situeert zich in de categorie 0-
75.000 BEF.

De berekening start met 2.975 km/jaar (= referentiesituatie) en telt daar per extra cc 2.7 km per jaar bij
op. [Een wagen van 1300 cc rijdt gemiddeld 2.975 + 2.7*1300 = 6485 km/jaar, een wagen van 1800
cc rijdt 7.835 km/jaar, en een van 2500 rijdt 9.725 km/jaar. ]

Hierbij komen dan weer een aantal correcties.

Tweedehandswagens rijden 1.636 km per jaar meer dan nieuwe wagens.

Wagens op diesel rijden 3.095 km meer, en als het gezinsinkomen hoger is dan 75.000 per maand
stijgt het aantal km zelfs met 3.094 (diesel) + 335 (inkomen > 75.000) + 2.009 (diesel en inkomen >
75.000) = 5.438. Bedrijfswagens leggen ook meer kilometers af per jaar (+ 2.778 km).

Auto’s die 5 à 6 jaar oud zijn (in dit onderzoek zijn dat wagens van bouwjaren '95 en '96) rijden de
meeste kilometers per jaar, zowel oudere als jongere wagens rijden minder. 
Voor wagens van bouwjaren '97 en '98 vinden we bovendien dat bedrijfswagens van deze bouwjaren
statistisch significant meer kilometers hebben afgelegd dan andere bedrijfswagens.

Enkele typische voorbeelden:
(1) Een Ford Escort, 1600 cc, loodvrije benzine, gebouwd in 1994 en occasie overgekocht in 1998
door een gezin met een inkomen van 80.000 BEF legt gemiddeld
2.975 (standaard)+2.7*1600 (cc) + 1.635 (occasie) + 3.789 (bouwjaar 1994) + 335 (inkomen) =13.054
km per jaar af.
(2) Een bestelwagen Volkswagen Transporter, 2500 cc, diesel, nieuw gekocht in 1996 voor
bedrijfsdoeleinden, met een gezinsinkomen van 70.000 BEF legt gemiddeld 
2.975 (standaard) + 2.7*2500 (cc)+ 2.779 (bedrijfswagen) + 3.095 (diesel) + 4446 (bouwjaar 1996)
=20.045 km per jaar af.
(3) Een Opel Corsa, 1100 cc, loodvrije benzine, in 1998 nieuw gekocht door een gezin met een
inkomen van 57.000 BEF doet
2.975 (standaard)+ 2.7*1100 (cc)+ 3.681(bouwjaar 1998) =9.626 km per jaar.
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7 Bijlage

7.1 Relatie met OVG 1994-1995

 We verwijzen naar onze algemene opmerking inzake de vergelijking tussen OVG 94-95 en het
huidige OVG op bladzijde 6 van dit rapport. Hier gaan we allereerst dieper in op de methodologische
aspecten.

De toegepaste methodiek voor dit soort van onderzoek kan op verschillende vlakken verschillend zijn.
De belangrijkste zijn: de recruteringswijze van de gezinnen, de datacleaning en de vraagstelling.

1) De recruteringswijze van de gezinnen

De recruteringswijze van de gezinnen heeft allereerst betrekking op het steekproefkader (d.i.het kader
waaruit de steekproef getrokken is). Dit kader was voor beide onderzoeken (OVG94-95 en OVG2000-
2001) identiek. Het steekproefkader bestond uit  de ganse populatie zoals die uit het Rijksregister
blijkt.

Een tweede element in de recruteringswijze is de benaderingswijze van de gezinnen en de personen.
De wijze waarop dit diende te gebeuren werd vrij nauwkeurig bepaald in de overeenkomst met de
opdrachtgever die het veldwerk heeft verricht. In beide onderzoeken was deze identiek.

We hebben wèl vastgesteld dat in OVG2000-2001 meer inspanningen werden geleverd dan
contractueel voorzien om de response zo hoog mogelijk te krijgen. Vermits het veldwerk en de
controle/analyse van het vorige OVG evenwel  door anderen zijn gebeurd en er toen niet met een
optimaal logboek werd gewerkt, is er op dit ogenblik geen zicht in hoeverre dat de vorige keer al dan
niet ook gebeurd is. Vermits de groep gecontacteerden die wat moeilijker "over de streep te trekken
zijn" niet noodzakelijk overeenstemt met de anderen die wel gemakkelijker deelnemen aan het
onderzoek, kan dit consequenties hebben voor het onderzoek. Op zich hoeven dit geen zware
consequenties te zijn, maar in principe moet men ervan uitgaan dat dit toch een (eventueel beperkt)
globaal effect kan hebben op de onderzoeksresultaten.

2) Wijziging van de datacleaning en de weging.

Datacleaning bestaat erin de teruggekomen formulieren die niet perfect ingevuld zijn, zo goed
mogelijk aan te vullen of aan te passen. Met "zo goed mogelijk" wordt bedoeld: zo methodisch
mogelijk, zo veel mogelijk en zo zeker mogelijk. In de loop van de uitvoering van de verschillende
OVG's tussen 94-95 en nu (OVG94-95, OVG Antwerpen, OVG Hasselt-Genk, OVG Gent, OVG2000-
2001 en OVG Vlaams-Brabant) werd een "datacleaningsdocument" opgesteld en verder verfijnd die
de richtlijnen bevat over hoe gecleand moet worden. Vermits het veldwerk en de controle/analyse van
het vorige OVG94-95 evenwel  door anderen zijn gebeurd, is er op dit ogenblik geen zicht op welke
wijze toen gecleand werd. Een wijziging in de datacleaning hoeft niet per se een globaal effect te
hebben. Het effect kan immers beperkt blijven tot die variabele(n) waarvoor de cleaning gewijzigd is.
Gelet op het hierboven gestelde gaan we toch voorzichtigheidshalve uit van een globaal effect
alhoewel dit voor de meer éénvoudige vragen misschien een streng standpunt is, maar in de gegeven
omstandigheden toch wel aan te raden. Ook de weging is lichtjes aangepast hetgeen een, evenwel
beperkte, invloed heeft uitgeoefend.

3) Wijziging van de vraagstelling.

T.o.v. OVG94-95 werden verschillende vraagstellingen aangepast. Dit  hoeft eveneens niet per se een
globaal effect te hebben: het effect blijft immers beperkt tot de desbetreffende vraag8. Het  effect hoeft
voor elke vraag ook niet altijd even groot te zijn.

                              
8 Alhoewel men hier ook voorzichtig moet zijn: het al dan niet stellen van een bepaalde vraag of de plaats van een bepaalde
vraag kan het antwoord op een andere vraag beïnvloeden. Dit is evenwel vooral van toepassing voor attitudevragen en niet
zozeer voor gedragsonderzoek zoals hier het geval is.
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Algemeen beschouwd kunnen we dan het volgende stellen:

1. Indien de vraagstelling niet gewijzigd is en er is geen statistische significantie9, dan is het best om
hier - gelet op de 3 hierboven vermelde punten -  geen definitieve besluiten te trekken. De
gevonden relatieve stabiliteit zou als een aandachtspunt beschouwd kunnen worden.

2. Indien de vraagstelling niet gewijzigd is en er is wèl een statistische significantie, dan is het best
om hier - gelet op de 3 hierboven vermelde punten -  geen definitieve besluiten te trekken. De
gevonden wijziging zou als een aandachtspunt beschouwd kunnen worden.

3. Indien een vraagstelling wel gewijzigd is dan kan dit algemeen op 2 manieren: op ingrijpende en
op niet-ingrijpende wijze.

- wanneer de wijziging eerder ingrijpend is, dan is er geen directe reden om de significantietoets uit
te voeren en werd dit ook niet gedaan.

- wanneer de wijziging eerder niet ingrijpend is, dan werd wel een statistische significantie berekend
en zijn globaal beschouwd de bepalingen onder 1 en 2  van toepassing, doch steeds rekening
houdend met het feit dat de vraagstelling, zij het beperkt, gewijzigd is.

De frequentieverdelingen worden als verdeling getest door middel van een 'X²-test' (chi-kwadraat-
test). Dit wil zeggen dat nagegaan wordt in hoeverre de waarden van de categorieën van een
bepaalde frequentietabel van OVG94/95 al dan niet significant afwijkt van de waarden van de
categorieën van dezelfde frequentietabel van OVG2000/2001 in zijn geheel (verder "verdeling"
genoemd). Vervolgens wordt een "paarsgewijze" test uitgevoerd via een ‘z-test voor proporties’
(verder 'proporties' genoemd). Dit wil zeggen dat nagegaan wordt in hoeverre de waarde van een
bepaalde categorie van een bepaalde frequentietabel van OVG94/95 al dan niet significant afwijkt van
de waarde van dezelfde categorie van dezelfde frequentietabel van OVG2000/2001. We kunnen dit
ook anders uitdrukken: als we een significant verschil merken als verdeling (X²-test), aan welke
categorie(ën) kan dat verschil dan toegeschreven worden (z-test)10.

De gemiddelden worden getest met een 't-test'.

"ns" betekent: niet significant; indien een P-waarde vermeld wordt is het verschil wel statistisch
significant (de P-waarde drukt dan de mate van betrouwbaarheid uit: P<0,05 betekent dan dat de kans
dat het verschil niet te wijten is aan het toeval > 95% hetgeen als een klassieke
betrouwbaarheidsgrens wordt beschouwd in de sociale wetenschappen).

We overlopen dan nu een aantal vergelijkingen.

                              
9 Voor een nadere toelichting van dit begrip: zie deel 1, bladzijde 30.
10 Niettemin is het soms mogelijk dat de verdeling als zodanig statistisch niet significant is en een bepaalde paarsgewijze
vergelijking binnen de verdeling wel.
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Verdeling van de gezinnen volgens het bezit van personenwagens

Vraagstelling niet gewijzigd.

Verdeling: statistisch significant (P <0.01)

Proporties:

Aantal
personenwagens
per huishouden

OVG Vlaanderen

2000-2001

OVG Vlaanderen

1994-1995

0

1

2

2+

14,3%

58,7%

24,2%

2,8%

17,4%

59,3%

20,7%

2,5%

P<0.01

Ns

P< 0.01

ns

Verdeling van de gezinnen volgens het fietsbezit

Vraagstelling lichtjes gewijzigd 11.

Verdeling: statistisch niet significant.

Aantal fietsen per
huishouden

OVG Vlaanderen

2000-2001

OVG Vlaanderen

1994-1995

0

1

2

2+

18,5%

21,3%

26,8%

33,4%

20,0%

20,3%

27,6%

32,1%

Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin

Vraagstelling lichtjes gewijzigd12.

Gemiddeld aantal
vervoermiddelen
per gezin

OVG Vlaanderen

2000-2001

OVG Vlaanderen

1994-1995

Personenwagens

Bestelwagens

Fietsen

Brom-/snor-/motor-
fietsen

1,2

0,05

2,2

0,2

1,1

0,05

2,0

0,1

Statistisch significant wat betreft gemiddelden personenwagens en fietsen (personenwagens P<0.01;
fietsen P<0.01)
                              
11 Van "Fiets" naar "(Kinder)fiets"
12 Van "Fiets" naar "(Kinder)fiets" + aparte categorie "snorfiets" in OVG 2000-2001
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Verdeling van de wagens volgens de wijze waarop ze in het bezit gekomen zijn (cf. Tabel 15):
daling bedrijfswagens van 11 % naar 6,2 %)

Fundamenteel verschillende vraagstelling13.

Geen significantietest uitgevoerd.

Gemiddeld jaarkilometrage per wagen (cf. Tabel 21): daling van 16.912 km naar 16.503 km.

Vraagstelling lichtjes gewijzigd (cf. verdeling van de wagens volgens jaarkilometrage).

Verschil is statistisch niet significant.

7.2 Lijst met de betekenis van de variabelennamen in de regressies

INTERCEP constante die er steeds bijgeteld moet worden

VROUW Gezinshoofd = vrouw

LEDEN1 gezin met 1 lid

LEDEN2 gezin met 2 leden

TOTINK07 totale netto gezinsinkomen tussen 30.001 en 75.000 BEF /maand

TOTINK12 totale netto gezinsinkomen tussen 75.001 en 125.000 BEF /maand

TOTINK3P totale netto gezinsinkomen meer dan 75.000 BEF /maand

TOTINK4P totale netto gezinsinkomen meer dan 125.000 BEF /maand

LEEFT35 gezinshoofd leeftijd tussen 35 en 45 jaar

LEEFT65 gezinshoofd leeftijd ouder dan 64 jaar

VROUW65 Gezinshoofd = vrouw > 65 jaar

L2LFT65 2 gezinsleden en gezinshoofd ouder dan 65 jaar

CC cilinderinhoud van de wagen

LPG rijdt op LPG

OCCASSIE occasiewagen

BEDRIJFW bedrijfswagen

DIESEL rijdt op diesel

BJ90 bouwjaar 87-90

BJ94 bouwjaar 91-94

BJ96 bouwjaar 95-96

BJ98 bouwjaar 97 –98

DIESIN3P wagen op diesel bij een gezin met netto-inkomen > 75.000 BEF/maand

BEDRBJ98 bedrijfswagen van bouwjaar 97-98

                              
13 In 1994 was een bedrijfsvoertuig een voertuig "waarbij minstens 50% van de vaste kosten door de werkgever werden
betaald". In 2000 is het een voertuig dat "eigendom is van het bedrijf".
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7.3 Niet-becommentarieerde tabellen

7.3.1 Verdeling van gezinnen volgens socio-demografische kenmerken

Tabel 28. Aantal leden in het gezin

                                                    Cumulative  Cumulative
                    LEDENA   Frequency   Percent   Frequency    Percent
                    ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                         1   882.4975      29.3    882.4975       29.3
                         2   989.9009      32.8    1872.398       62.1
                         3    504.533      16.7    2376.931       78.8
                         4   436.8832      14.5    2813.815       93.3
                         5   145.8646       4.8    2959.679       98.1
                         6   39.21713       1.3    2998.896       99.4
                         7   10.17583       0.3    3009.072       99.8
                         8   3.054426       0.1    3012.127       99.9
                         9   1.924272       0.1    3014.051       99.9
                        10   1.535837       0.1    3015.587      100.0

                              Frequency Missing = 12.021003193

Tabel 29. Categoriën van totaal netto-gezinsinkomen

                                                                Cumulative  Cumulative
                                TOTINK   Frequency   Percent   Frequency    Percent
        ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
        0 - 30.000 fr. per maand         289.7134      10.7    289.7134       10.7
        30.001 - 75.000 fr. per maand    1359.967      50.2    1649.681       60.9
        75.001 -125.000 fr. per maand    820.9176      30.3    2470.598       91.2
        125.001 -200.000 fr. per maand   202.3672       7.5    2672.965       98.7
        meer dan 200.000 fr. per maand   35.09495       1.3     2708.06      100.0

                              Frequency Missing = 319.54748164

Tabel 30. Verdeling van gezinnen volgens bezit van bestelwagens

                                                     Cumulative  Cumulative
                    BESTELA   Frequency   Percent   Frequency    Percent
                    ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                          0   2887.002      95.4    2887.002       95.4
                          1   132.6652       4.4    3019.667       99.7
                          2     5.3396       0.2    3025.007       99.9
                          3   0.839809       0.0    3025.846       99.9
                          4   1.098617       0.0    3026.945      100.0
                          5   0.662757       0.0    3027.608      100.0
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Tabel 31. Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin volgens  geslacht van het
gezinshoofd

            GESLACHT  N Obs  Variable  Label                                Mean
            --------------------------------------------------------------------
            man        2551  PERSWAGA  Aantal personenwagens           1.2931846
                             BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0606712
                             FIETSA    Aantal fietsen                  2.4992894
                             SNORA     Aantal snorfietsen              0.0513134
                             BROMA     Aantal bromfietsen              0.0620077
                             BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.1133211
                             MOTORA    Aantal motoren                  0.0695929
                             ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0446690

            vrouw       476  PERSWAGA  Aantal personenwagens           0.7709379
                             BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0184959
                             FIETSA    Aantal fietsen                  1.0850734
                             SNORA     Aantal snorfietsen              0.0182964
                             BROMA     Aantal bromfietsen              0.0453019
                             BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.0635983
                             MOTORA    Aantal motoren                  0.0179644
                             ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0159186
            --------------------------------------------------------------------

Tabel 32. Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin volgens leeftijd van het
gezinshoofd

             LEEFTKL  N Obs  Variable  Label                                Mean
             -------------------------------------------------------------------
             06_24       32  PERSWAGA  Aantal personenwagens           1.1532381
                             BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0795126
                             FIETSA    Aantal fietsen                  1.1470063
                             BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.1432589
                             MOTORA    Aantal motoren                  0.1500299
                             ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen           0

             25_34      394  PERSWAGA  Aantal personenwagens           1.3019873
                             BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0602125
                             FIETSA    Aantal fietsen                  2.1561515
                             BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.0933542
                             MOTORA    Aantal motoren                  0.0998860
                             ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0370993

             35_44      672  PERSWAGA  Aantal personenwagens           1.3337904
                             BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0874259
                             FIETSA    Aantal fietsen                  3.2283680
                             BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.1527710
                             MOTORA    Aantal motoren                  0.0992168
                             ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0572926

             45_64     1300  PERSWAGA  Aantal personenwagens           1.2932981
                             BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0520767
                             FIETSA    Aantal fietsen                  2.1998500
                             BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.1145428
                             MOTORA    Aantal motoren                  0.0470664
                             ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0396629
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             65         629  PERSWAGA  Aantal personenwagens           0.8186327
                             BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0136641
                             FIETSA    Aantal fietsen                  1.3912416
                             BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.0474204
                             MOTORA    Aantal motoren                  0.0086570
                             ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0241248
             -------------------------------------------------------------------
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Tabel 33. Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin volgens netto-
gezinsinkomen

 TOTINK       N Obs  Variable  Label                                Mean
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 0 - 30.000 fr. per maand          197  PERSWAGA  Aantal personenwagens           0.5671265
                                        BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0178464
                                        FIETSA    Aantal fietsen                  1.0499309
                                        BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.1186392
                                        MOTORA    Aantal motoren                  0.0063009
                                        ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0288342

 30.001 - 75.000 fr. per maand    1277  PERSWAGA  Aantal personenwagens           0.9564690
                                        BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0450003
                                        FIETSA    Aantal fietsen                  1.7994334
                                        BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.0890127
                                        MOTORA    Aantal motoren                  0.0405982
                                        ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0322683

 75.001 -125.000 fr. per maand     949  PERSWAGA  Aantal personenwagens           1.4923847
                                        BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0680914
                                        FIETSA    Aantal fietsen                  2.8635578
                                        BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.1032368
                                        MOTORA    Aantal motoren                  0.0937825
                                        ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0472939

 125.001 -200.000 fr. per maand    252  PERSWAGA  Aantal personenwagens           1.9560779
                                        BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0387901
                                        FIETSA    Aantal fietsen                  3.4865085
                                        BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.0975933
                                        MOTORA    Aantal motoren                  0.0602781
                                        ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0574162

 meer dan 200.000 fr. per maand     42  PERSWAGA  Aantal personenwagens           1.9825200
                                        BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0805653
                                        FIETSA    Aantal fietsen                  2.7473163
                                        BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.0390893
                                        MOTORA    Aantal motoren                  0.0878601
                                        ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen           0
 ------------------------------------------------------------------------------------------
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Tabel 34. Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin volgens gezinsgrootte

                LACAT  N Obs  Variable  Label                                Mean
            ---------------------------------------------------------------------
            één          521  PERSWAGA  Aantal personenwagens           0.6864521
                              BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0273126
                              FIETSA    Aantal fietsen                  0.9378505
                              BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.0511044
                              MOTORA    Aantal motoren                  0.0249738
                              ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0160176

            twee        1133  PERSWAGA  Aantal personenwagens           1.1551228
                              BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0389851
                              FIETSA    Aantal fietsen                  1.7402593
                              BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.0654384
                              MOTORA    Aantal motoren                  0.0360587
                              ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0329419

            drie         582  PERSWAGA  Aantal personenwagens           1.5393060
                              BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0611004
                              FIETSA    Aantal fietsen                  2.6785394
                              BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.1503475
                              MOTORA    Aantal motoren                  0.1029702
                              ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0588943

            vier         540  PERSWAGA  Aantal personenwagens           1.5556443
                              BESTELA   Aantal bestelwagens             0.0719720
                              FIETSA    Aantal fietsen                  3.8115295
                              BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.1636853
                              MOTORA    Aantal motoren                  0.0965795
                              ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0491187

            vijf         184  PERSWAGA  Aantal personenwagens           1.6154698
                              BESTELA   Aantal bestelwagens             0.1427554
                              FIETSA    Aantal fietsen                  4.5143175
                              BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.2038669
                              MOTORA    Aantal motoren                  0.0994526
                              ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.0553197

            6 of meer     56  PERSWAGA  Aantal personenwagens           1.6161813
                              BESTELA   Aantal bestelwagens             0.1392279
                              FIETSA    Aantal fietsen                  5.8420236
                              BRSNORA   Aantal brom- en snorfietsen     0.3534213
                              MOTORA    Aantal motoren                  0.1332008
                              ANDERA    Aantal andere vervoermiddelen   0.1335779
            ---------------------------------------------------------------------
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7.3.2 Verdeling van gezinnen volgens VMB-index

Tabel 35. Verdeling van gezinnen volgens VMB-index en geslacht van het
gezinshoofd

           GESLACHT     VMB(OVG VervoermiddelenIndex)

           Frequency‚
           Percent  ‚
           Row Pct  ‚
           Col Pct  ‚> 2 wage‚2 wagens‚1 wagen ‚Motor/br‚Fiets   ‚Geen/ove‚  Total
                    ‚ns      ‚        ‚        ‚omfiets ‚        ‚rig     ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
           man      ‚ 75.773 ‚ 676.07 ‚ 1374.5 ‚  28.24 ‚ 105.93 ‚ 52.989 ‚ 2313.5
                    ‚   2.50 ‚  22.33 ‚  45.40 ‚   0.93 ‚   3.50 ‚   1.75 ‚  76.41
                    ‚   3.28 ‚  29.22 ‚  59.41 ‚   1.22 ‚   4.58 ‚   2.29 ‚
                    ‚  88.15 ‚  92.17 ‚  77.39 ‚  73.88 ‚  49.00 ‚  29.83 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
           vrouw    ‚ 10.188 ‚ 57.398 ‚ 401.61 ‚ 9.9847 ‚ 110.25 ‚ 124.65 ‚ 714.08
                    ‚   0.34 ‚   1.90 ‚  13.26 ‚   0.33 ‚   3.64 ‚   4.12 ‚  23.59
                    ‚   1.43 ‚   8.04 ‚  56.24 ‚   1.40 ‚  15.44 ‚  17.46 ‚
                    ‚  11.85 ‚   7.83 ‚  22.61 ‚  26.12 ‚  51.00 ‚  70.17 ‚
           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
           Total     85.9608  733.466  1776.14  38.2251  216.175  177.638  3027.61
                        2.84    24.23    58.66     1.26     7.14     5.87   100.00

7.3.3 Verdeling van de wagens volgens allerlei kenmerken

Tabel 36. Verdeling van wagens volgens cilinderinhoud

                                                    Cumulative  Cumulative
                   CCCAT       Frequency   Percent   Frequency    Percent
                   ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                      0-1000   150.6496       4.3    150.6496        4.3
                   1001-1200   851.8577      24.2    1002.507       28.5
                   1201-1400   515.8839      14.6    1518.391       43.1
                   1401-1600   394.4484      11.2     1912.84       54.3
                   1601-1800   489.7558      13.9    2402.595       68.2
                   1801-2000   776.8866      22.1    3179.482       90.3
                   2001-2200    81.1988       2.3    3260.681       92.6
                   2201-2400   74.50586       2.1    3335.187       94.7
                   2401-2600   123.0112       3.5    3458.198       98.2
                   2601-2800   19.84824       0.6    3478.046       98.7
                   2801-3000   22.80149       0.6    3500.848       99.4
                   3001+       21.35934       0.6    3522.207      100.0
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Tabel 37. Verdeling van wagens volgens brandstofsoort

                                                       Cumulative  Cumulative
                BRAND            Frequency   Percent   Frequency    Percent
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                LPG               52.35315       1.5    52.35315        1.5
                benzine loodvry   1603.156      45.9    1655.509       47.4
                benzine            262.221       7.5     1917.73       54.9
                diesel            1563.904      44.8    3481.634       99.7
                andere            5.071146       0.1    3486.705       99.8
                super             5.302579       0.2    3492.008      100.0

                              Frequency Missing = 30.199066781

Tabel 38. Gemiddelde cilinderinhoud, verbruik en kilometerstand van de wagens

                       Variable  Label                           Mean
                       ----------------------------------------------
                       CC        Cylinderinhoud wagen         1715.44
                       VERBRK    Verbruik wagen             8.0239969
                       STAND     Kilometerstand wagen        95818.67
                       ----------------------------------------------

Tabel 39. Verdeling van wagens volgens beslissingsmacht over het gebruik van de
wagen

                                                                Cumulative  Cumulative
       BESLIS                             Frequency   Percent   Frequency    Percent
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
       gezinshoofd                         1771.047      51.8    1771.047       51.8
       partner gezinshoofd                 556.6426      16.3    2327.689       68.1
       kind                                181.9695       5.3    2509.659       73.4
       meerdere pers. binnen huishouden    875.3035      25.6    3384.962       99.0
       meerdere pers., buiten huishouden   34.44908       1.0    3419.412      100.0

                              Frequency Missing = 102.79531166
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Tabel 40. Verdeling van wagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn
en bouwjaarcategorie

        BEZIT(Hoe is wagen in bezit gekomen?)     BJCAT(Bouwjaar categorie)

       Frequency        ‚
       Percent          ‚
       Row Pct          ‚
       Col Pct          ‚1986 en ‚1987 tot‚1991 tot‚1995 tot‚1997 tot‚1999 tot‚  Total
                        ‚eerder  ‚ 1990   ‚ 1994   ‚ 1996   ‚ 1998   ‚ 2000   ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       nieuw            ‚  74.23 ‚ 243.53 ‚ 412.59 ‚ 277.87 ‚ 369.77 ‚ 357.05 ‚   1735
                        ‚   2.30 ‚   7.55 ‚  12.79 ‚   8.61 ‚  11.46 ‚  11.06 ‚  53.76
                        ‚   4.28 ‚  14.04 ‚  23.78 ‚  16.01 ‚  21.31 ‚  20.58 ‚
                        ‚  29.37 ‚  40.00 ‚  47.32 ‚  57.92 ‚  67.03 ‚  77.24 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       occasie          ‚ 174.21 ‚ 348.72 ‚ 439.94 ‚ 181.31 ‚  111.5 ‚ 23.399 ‚ 1279.1
                        ‚   5.40 ‚  10.81 ‚  13.63 ‚   5.62 ‚   3.46 ‚   0.73 ‚  39.64
                        ‚  13.62 ‚  27.26 ‚  34.39 ‚  14.18 ‚   8.72 ‚   1.83 ‚
                        ‚  68.93 ‚  57.28 ‚  50.46 ‚  37.79 ‚  20.21 ‚   5.06 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       eigendom bedrijf ‚  1.563 ‚ 4.0889 ‚   16.8 ‚ 17.977 ‚ 68.439 ‚ 80.386 ‚ 189.25
                        ‚   0.05 ‚   0.13 ‚   0.52 ‚   0.56 ‚   2.12 ‚   2.49 ‚   5.86
                        ‚   0.83 ‚   2.16 ‚   8.88 ‚   9.50 ‚  36.16 ‚  42.48 ‚
                        ‚   0.62 ‚   0.67 ‚   1.93 ‚   3.75 ‚  12.41 ‚  17.39 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       andere           ‚ 2.7351 ‚ 12.444 ‚  2.594 ‚ 2.5886 ‚  1.914 ‚ 1.4519 ‚ 23.727
                        ‚   0.08 ‚   0.39 ‚   0.08 ‚   0.08 ‚   0.06 ‚   0.04 ‚   0.74
                        ‚  11.53 ‚  52.44 ‚  10.93 ‚  10.91 ‚   8.07 ‚   6.12 ‚
                        ‚   1.08 ‚   2.04 ‚   0.30 ‚   0.54 ‚   0.35 ‚   0.31 ‚
       ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       Total             252.741  608.777  871.923  479.744  551.629  462.286   3227.1
                            7.83    18.86    27.02    14.87    17.09    14.33   100.00

       Frequency Missing = 295.10676916


