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Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid 
onderzoek uit naar het verplaatsings- 
gedrag van Vlamingen. Dit onderzoek 
wordt het Onderzoek Verplaatsings-
Gedrag of OVG genoemd. In dit onderzoek 
worden een aantal mobiliteitskenmerken 
van gezinnen en personen bestudeerd. 
De focus ligt op het zo goed mogelijk 

in kaart brengen van het verplaatsings-
gedrag van Vlamingen. Daarom worden 
de deelnemende respondenten bevraagd 
over diverse verplaatsingsgerelateerde 
aspecten zoals: kenmerken van de persoon 
die zich verplaatst, wanneer, waarom, 
van waar, naar waar, waarmee, hoelang 
en hoever iemand zich verplaatst. Het 

OVG is, net zoals ander onderzoek naar  
verplaatsingsgedrag in andere landen 
overigens, ontwikkeld als een instrument 
om via een ‘helicopterperspectief’ naar de  
mobiliteit van alle Vlamingen te kijken, 
en niet zozeer om in te zoomen op één 
motief (bv. ‘school’) en één modus (bv. 
‘fiets’).

1   INLEIDING



MINUTEN  
PER DAG

22,1
MINUTEN 

PER VERPLAATSING

71
IN HET VERKEER

2,42  
KEER PER DAG

2   VERPLAATSINGEN

De Vlaming (vanaf 6 jaar) verplaatst zich gemiddeld 2,42 keer per 
dag. Zij die zich verplaatsten, brengen ongeveer 71 minuten per 
dag door in het verkeer, ofwel 22,12 minuten per verplaatsing. Dit 
gemiddelde blijkt redelijk constant te zijn.

2.1 Gemiddeld aantal verplaatsingen + duur GEMIDDELD

VERPLAATSING
+6 JAAR 



12,34%

4,20%

1,67%

2,59%

2   VERPLAATSINGEN

65% van de verplaatsingen door de 
Vlaamse 6-plussers wordt met de auto 
gedaan, hetzij als bestuurder, hetzij als 
passagier. Zo’n 6,8% van de verplaatsingen 
wordt per openbaar vervoer (met de 
lijnbus, met de tram of (pre)metro en per 
trein) afgelegd, en 12,34% te voet en 14,19% 
per (elektrische) fiets. Vorig jaar bevond 
het aandeel (elektrische) fiets zich nog 
op het hoogste niveau (16,24%) sinds het 
OVG wordt uitgevoerd. Deze stijging zet 
zich tijdens deze studieperiode dus niet 
door, maar het aandeel fietsgebruik is 
zeker nog op een aanvaardbaar niveau, 
bv. hoger dan tijdens het ganse OVG 
4 onderzoek. Wel kan je uit de cijfers 
zien dat er door “nieuwe” modi zoals de 
elektrische fiets, een zekere verschuiving is 
ingezet. Zo is deze modus nu al goed voor 
een aandeel van 2,85% in het totaal aantal 
verplaatsingen, en dat aandeel stijgt wél 
elk jaar. 

2.2 Hoofdvervoerswijze
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2   VERPLAATSINGEN

Vlamingen combineren soms verschillende 
vervoermiddelen tijdens één bepaalde 
verplaatsing. We spreken dan van 
combimobiliteit. Ook hierover levert het OVG 
ons interessante info. Zo blijkt uit de studie 
dat 92,17% van de verplaatsingen met één 
enkel vervoermiddel wordt afgelegd d.w.z. dat 
combimobiliteit anno 2019, 7,83% bedraagt. 
Wanneer we kijken naar vorige OVG’s (van OVG 
5.1 tem OVG 5.4) was dat respectievelijk: 6,5%, 
7,4%, 6,9%, 6,87%. We zien dus dat dit steeds 
rond hetzelfde aandeel schommelt. 
Bij combimobiliteit wordt de grootste afstand 
van de verplaatsing steeds afgelegd met een 
bepaald vervoersmiddel. Maar daarnaast zijn 
er ook altijd een of meerdere vervoermiddelen 
die gebruikt worden voor het voor- en/of 
natransport. Dit voor- en natransport wordt 
het vaakst ‘te voet’ afgelegd.

2.3 Combimobiliteit
VOORTRANSPORT

NATRANSPORT

VERPLAATSINGEN MET  
ÉÉN VERVOERMIDDEL

VERPLAATSINGEN 
MET MEERDERE 

VERVOERMIDDELEN

92,17% 
7,83% 
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Waarom verplaatst men zich? Wat is de reden? 
Er zijn drie grote groepen (31,33% functionele 
verplaatsingen, 26,03% winkelen/diensten en 
28,47% recreatieve verplaatsingen), die allen een 
vergelijkbare rol spelen. Vaak wordt gedacht 
dat de functionele verplaatsingen (zakelijke 
verplaatsingen, werken en onderwijs volgen) een 
groter aandeel innemen. Dat beeld wordt vooral 
(verkeerdelijk) ingegeven door onze algemene 
perceptie/beeld van de ochtend- en avondspits. 
Maar mobiliteit is sterk plaats- en tijdsgebonden, 
zo blijkt. 

2.4 Verplaatingsmotief

• Zakelijke verplaatsingen 
 • Werken & onderwijs volgen

• Iemand een bezoek brengen 
• Wandelen/rondrijden/joggen 
• Ontspanning/sport/cultuur

FUNCTIONELE
VERPLAATSINGEN

RECREATIEVE
VERPLAATSINGEN

31,33% 28,47%
GEMIDDELD GEMIDDELD

WINKELEN/
DIENSTEN

26,03%
GEMIDDELD
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De meeste modi worden voor (bijna) 
alle motieven gebruikt, maar niet voor 
alle motieven even vaak. De auto, 
als bestuurder, wordt hoofdzakelijk 
gebruikt voor ‘werken’ (23,05%), 
‘winkelen/boodschappen doen’ (22,99%) 
en ‘iets/iemand brengen/halen’ (16,27%). 
Niet verrassend komt autopassagier 
dan weer het vaakst voor bij het 
motief ‘ontspanning/sport/cultuur’ 
(30,63%). Bij de hoofdvervoerswijze 
trein gaat het voornamelijk om 
‘werkverplaatsingen’ (53,59%), terwijl de 
lijnbus vooral gebruikt worden voor het 
motief ‘onderwijs volgen’ (46,49%). Het 
grootste deel van de verplaatsingen te 
voet worden gemaakt voor het motief 
‘winkelen, boodschappen doen’ (28,30%). 
De fiets wordt tenslotte gebruikt 
voor de motieven 'werken' (21,02%), 
'Onderwijs volgen' (20,60%) en 'Winkelen 
boodschappen doen' (19,18%).

2.5 Verplaatsingswijze
ONDERWIJS 

VOLGEN

WERKVER-
PLAATSINGEN

WERKEN/ 
WINKELEN/

BOODSCHAPPEN 
DOEN/ONDERWIJS 

WINKELEN/
BOODSCHAPPEN 

DOEN

ONTSPANNING/
SPORT/CULTUUR

WERKEN
WINKELEN/BOODSCHAPPEN DOEN
IETS/IEMAND WEGBRENGEN/HALEN

IEMAND EEN BEZOEK BRENGEN

ALS AUTOBESTUURDER

ALS AUTOPASSAGIER

23,05% 22,99%

16,27% 9,73%

30,63%

46,49% 28,30%

53,59%

21,02% 19,18%

20,60%
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Hoe gaan we naar het werk?
63,95% geeft aan de auto hiervoor te nemen 
als bestuurder. 16,97% verplaatst zich met de 
(elektrische) fiets naar het werk. Openbaar vervoer 
(trein, tram, bus en metro): 10,98%. 

Hoe gaan we naar school?
De meeste verplaatsingen naar school gebeuren 
als (elektrische) fietser: 28,18%. 27,13% gaat naar 
school als passagier in de auto. 13,53% gaat te 
voet. Openbaar vervoer (trein, tram, bus en metro): 
23,42%. 

2.6 Hoofdvervoerswijze    
     woon-werk, woon-school

13,53%  

13,00%

7,12%  

3,30%  27,13%  
ALS AUTOPASSAGIER

16,97%  

7,54%
1,18%

63,95%  
3,39%

5,93%

ALS AUTOBESTUURDER

ALS AUTOPASSAGIER

ALS AUTOBESTUURDER

VERPLAATSINGEN NAAR WERK

2,98%

VERPLAATSINGEN NAAR SCHOOL

1,20% 
SCHOOLVERVOER

0,29%  
BROM-SNORFIETSER

5,19%  

28,18%  

0,62%  
BROM-SNORFIETSER

0,47% 
MOTORRIJDEN

2,26%
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Het onderzoek toont duidelijk aan dat de auto 
en de trein vaker gebruikt worden voor de lange 
afstandsverplaatsingen dan de overige modi. 
Het aandeel van de actieve vervoerswijzen (te 
voet en fiets) is, logischerwijs, hoger in de korte 
afstandscategorieën. 
De actieve modi zijn vooral interessant voor 
de verplaatsingen met een afstand tot 5 km, 
hoewel de (elektrische) fiets ook tot 15 km een 
relatief hoog aandeel kent in huidig OVG. Bij 
verplaatsingen met een afstand vanaf 5 km 
wordt BTM dan weer aantrekkelijker, terwijl de 
trein vooral vanaf 15 km verplaatsingsafstand 
belangrijker wordt. Het comfort en de flexibiliteit 
die de auto biedt, maakt dat deze modus bij alle 
afstandscategorieën een beduidende rol inneemt, 
zelfs bij verplaatsingen van minder dan 1 km. 
In dit OVG kan meer en meer een invloed van de 
elektrische fiets waargenomen worden, niet alleen 
voor afstanden van 5 tot 15 km (en soms zelfs wat 
verder), maar zeker ook voor de afstanden tot en 
met 5 km.

2.7 Verplaatsingsafstanden

LANGE AFSTANDEN

KORTE AFSTANDEN

>40km

<5km

 2019-2020
0-5KM

tot 15 km

tem 5 km

5 km - 15 km

met de fiets

met de 
elektrische fiets

tot 2 km
te voet

>40km
6,98% 

51,74% 

15-40KM
14,25% 

5-15KM
27,03% 

GEMIDDELD AANTAL 
VERPLAATSINGEN PER 
PERSOON / PER DAG
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2.8.1 GESLACHT
Aantal verplaatsingen en afstand
Gemiddeld verplaatsen mannen (2,43) zich op een dag 
net iets vaker dan vrouwen (2,41). 

Hoofdvervoerswijze
Vrouwen verplaatsen zich ook dit jaar opnieuw iets 
meer met de lijnbus en te voet en heel wat meer als 
autopassagier. Het betreft een vrij stabiele observatie 
voor wat betreft de relatie geslacht-hoofdvervoermiddel.

Motief
Mannen doen in dit OVG meer zakelijke verplaatsingen 
en werkverplaatsingen dan vrouwen. Terwijl vrouwen 
zich bv. vaker dan mannen verplaatsen om te 
‘winkelen,boodschappen’ te doen en ‘iets/iemand te 
brengen/halen’.  De algemene observaties zijn over de 
verschillende OVG’s heen vrij stabiel te noemen.

2.8 Variabelen in verplaatsingen

GEMIDDELDE 
VERPLAATSING

2,41%  

ALS 
BESTUURDER

GEMIDDELDE 
VERPLAATSING

2,43%  

ALS 
PASSAGIER
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2.8.2 OPLEIDINGSNIVEAU
Een Vlaming maakt gemiddeld 2,42 
verplaatsingen per dag, terwijl Vlamingen 
met een laag opleidingsniveau (lager 
onderwijs of niet afgewerkte studies) en 
Vlamingen zonder diploma zich duidelijk 
minder verplaatsen. De hoger opgeleiden 
(Vlamingen met een hoger niet-universitair 
diploma en Vlamingen met een universitair 
diploma) doen dan weer duidelijk meer 
verplaatsingen. Het inkomen oefent een 
zelfde invloed uit op het gemiddeld aantal 
verplaatsingen per dag, wat vanzelfsprekend 
is aangezien inkomen gerelateerd is aan het 
opleidingsniveau. Ook deze relaties werden 
al meermaals vastgesteld in de vorige OVG’s. 
Er is dus een erg stabiele observatie voor 
wat betreft de relatie aantal verplaatsingen-
opleidingsniveau en aantal verplaatsingen-
inkomen.

2.8 Variabelen in verplaatsingen 2,42  
KEER PER DAG

GEMIDDELD

VERPLAATSING
VLAMING 

>2,85  
KEER PER DAG

<2,85  
KEER PER DAG

€

€
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2.8.3 RIJBEWIJSBEZIT
Uit dit OVG 5.5 blijkt dat 83,38% van 
de Vlaamse 18-plussers een rijbewijs 
bezitten. 88,66% van de mannen heeft 
een rijbewijs terwijl dit bij de vrouwen 
78,24% is.

2.8 Variabelen in verplaatsingen

BEZIT  
RIJBEWIJS

BEZIT  
RIJBEWIJS

RIJBEWIJS RIJBEWIJS

78,24%  88,66%  

VLAAMSE 18+

RIJBEWIJS

83,38%



3   VERPLAATSINGSKM'S

Iedere Vlaming (vanaf 6 jaar) legt, 
gemiddeld gezien, per dag 35,90 km af. 
Wanneer de outliers (verplaatsingen > 1000 
km) buiten beschouwing gelaten worden, 
gaat het over 31,84 km. Die ‘zeer verre’ 
verplaatsingen oefenen immers een grote 
invloed uit op het algemeen gemiddelde.

3.1 Gemiddeld aantal km’s

24
UUR

31,84 km  
GEMIDDELD AANTAL KILOMETERS  

PER PERSOON PER DAG

Excl. verplaatsingen van > 1.000 KM

35,90 km  
GEMIDDELD PER DAG 
Incl. verplaatsingen van > 1.000 KM
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3.2.1 GEMIDDELD AANTAL KM’S/ PERSOON/
DAG MET HET HOOFDVERVOERMIDDEL

Het dagelijks gemiddeld aantal km per persoon wordt met 
verschillende modi afgelegd. De modi waarmee hogere snelheden 
behaald kunnen worden, nemen uiteraard een groter aandeel in in 
deze modale verdeling (omdat met snellere modi grotere afstanden 
kunnen worden afgelegd binnen dezelfde tijd). Daarnaast is in 
deze modale verdeling natuurlijk ook van belang welk aandeel een 
modus speelt in het totaal afgelegd aantal km.  
Verder kunnen we ook dit jaar opnieuw opmerken dat deze 
indicator in perspectief bekeken dient te worden met het 
aantal verplaatsingen. 74,96% van de afstand wordt per auto 
(bestuurder en passagier samen) afgelegd, terwijl dat bij het 
aantal verplaatsingen “slechts” 65% was. Het aandeel van de 
voetganger en fietser bedraagt 6,25% van de gemiddelde afgelegde 
afstand per persoon per dag. Bij de verplaatsingen bleek dat de 
voetganger en fietser een veel groter aandeel voor hun rekening 
namen, namelijk 26,53%. De verplaatsingen te voet of per fiets zijn 
dus typisch van korte afstand, terwijl de auto ook vaak voor de 
langere verplaatsingen wordt gebruikt. Ook de trein wordt voor 
lange afstanden gebruikt. Deze modus heeft immers een aandeel 
van 9,79% in de verplaatsingskilometers en slechts een aandeel 
van 2,59% in het aantal verplaatsingen. BTM neemt zowel bij de 
verplaatsingskilometers als bij het aantal verplaatsingen ongeveer 
een zelfde aandeel in. 

3.2 Verplaatsingswijze
9,79%3,86%

24
UUR

74,96%  

6,25%

31,84 km  
GEMIDDELD AANTAL 

KILOMETERS  
PER PERSOON/  

PER DAG
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3.2.2 VERPLAATSINGSMOTIEF
De motieven waarvoor eerder langere verplaatsingen 
worden gemaakt hebben een groter aandeel in de 
verplaatsingsafstand dan in het aantal verplaatsingen. 
Dit is in dit OVG vooral het geval voor functionele 
verplaatsingen. De functionele verplaatsingen nemen 
bijna 44% in van de gemiddelde verplaatsingsafstand, 
terwijl ze slechts 31,33% innemen van het gemiddeld 
aantal verplaatsingen.  Bij de motieven waarbij 
eerder kleinere afstanden worden afgelegd is het net 
omgekeerd, namelijk het aandeel van die motieven 
in de verplaatsingsafstand is kleiner dan het aandeel 
in het aantal verplaatsingen. Dat laatste is van 
toepassing bij de verplaatsingen naar winkels en 
diensten, en voor de motieven in de restcategorie 
(iets/iemand wegbrengen/afhalen, iets anders). Zo 
nemen verplaatsingen naar winkels en diensten 
26,03% in van het gemiddeld aantal verplaatsingen 
per persoon per dag, terwijl ze slechts 13,42% innemen 
van het gemiddeld aantal afgelegde km per persoon 
per dag.

3.2 Verplaatsingswijze
FUNCTIONELE

VERPLAATSINGEN

FUNCTIONELE
VERPLAATSINGEN

VERPLAATSINGEN
WINKELS/DIENSTEN

26,03% 43,99%

VERPLAATSINGEN
WINKELS/DIENSTEN

& 13,42%
GEMIDDELDE

VERPLAATSINGS-
AFSTAND

43,99%
VERPLAATSINGS-

AFSTAND

GEMIDDELDE

GEMIDDELD
AANTAL 

VERPLAATSINGEN 
PER PERSOON  

PER DAG



3   VERPLAATSINGSKM'S

3.3.1 HOOFDVERVOERSWIJZE 
EN GESLACHT

Mannen doen duidelijk meer km 
dan vrouwen als autobestuurder, 
terwijl vrouwen meer km afleggen als 
autopassagier dan de mannen. Ook bij 
de andere modi zijn er wat verschillen, 
maar die zijn niet zo uitgesproken als 
de verschillen bij de auto. 

3.3 Variabelen

GEMIDDELD 
(ELEKTRISCH) 

FIETSKILOMETERS 

GEMIDDELD KILOMETERS  
OPENBAAR VERVOER

GEMIDDELD KILOMETERS  
TE VOET

2,49 km1,85 km 0,92 km0,56 km 0,28 km0,21 km

MEER KM 
BESTUURDER

PER PERSOON PER DAG

12,02 km
Als bestuurder

2,42 km
Als passagier

MEER KM 
PASSAGIER

PER PERSOON PER DAG

3,56 km
Als bestuurder

5,74 km
Als passagier
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3.3.2 MOTIEF EN GESLACHT
Ook inzake motief en geslacht zijn er sterk 
uitgesproken verschillen tussen mannen en 
vrouwen. De meest opmerkelijke verschillen 
treden op bij de werkgebonden motieven 
(‘zakelijke verplaatsingen’ en ‘werken’), 
waarbij voor beide motieven mannen 
duidelijk meer km afleggen (resp. 15,80% 
en 31,01% t.o.v. 2,60% en 23,65%), en bij 
‘winkelen’ en ‘iemand een bezoek brengen’, 
waarbij voor beide motieven vrouwen 
duidelijk meer km afleggen (resp. 13,38%  
en 11,65% t.o.v. 7,59% en 6,76%). 

3.3 Variabelen 46,81%26,25%

13,38%

11,65%

7,59%

6,76%
VAN DE GEMIDDELDE 
VERPLAATSINGSAFSTANDVAN DE GEMIDDELDE 

VERPLAATSINGSAFSTAND

VAN DE GEMIDDELDE 
VERPLAATSINGSAFSTAND

VAN DE GEMIDDELDE 
VERPLAATSINGSAFSTAND

VAN DE GEMIDDELDE 
VERPLAATSINGSAFSTAND

VAN DE GEMIDDELDE 
VERPLAATSINGSAFSTAND

FUNCTIONELE
VERPLAATSINGEN

WINKELEN, 
BOODSCHAPPEN DOEN:

IEMAND EEN 
BEZOEK BRENGEN
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3.3.3 DIPLOMA
Het gemiddeld aantal afgelegde km 
per persoon per dag naar het hoogst 
behaalde diploma van de respondent 
geeft in ieder OVG duidelijk aan dat 
mensen met een hogere opleiding 
grotere afstanden doen dan mensen 
met een lager diploma. Dat is 
opvallend maar uiteraard speelt hier 
dat opleidingsniveau samenhangt met 
leeftijd, en ook beroep, statuut en 
inkomensniveau zijn wellicht in heel 
belangrijke mate gecorreleerd.

3.3 Variabelen
31,84 km  

GEMIDDELD AANTAL KM  

PER PERSOON/PER DAG

OPLEIDINGSNIVEAU
LEEFTIJD
BEROEP 
STATUUT 
INKOMENSNIVEAU 



4   ALGEMEEN

Het gemiddeld aantal wagens per 
huishouden bedraagt anno 2019 1,19. 
15,87 % van de Vlaamse gezinnen 
bezit geen auto, terwijl 31,66% van de 
gezinnen meer dan één auto bezitten. 
Daarvan heeft iets meer dan 4% drie of 
meer auto’s.

4.1 Aantal auto’s

+
+

15,87%

31,66%

4,29%

1,19 
WAGENS PER 
HUISHOUDEN

GEMIDDELD

 
AANTAL HUISHOUDENS

  
AANTAL PERSONENWAGENS
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De Vlaming bezit anno 2019 
gemiddeld 2,3 (elektrische) fietsen 
per gezin. 

20,13% van de Vlaamse gezinnen 
bezit minstens één elektrische fiets. 
Dit is opnieuw een stijging t.o.v. de 
vorige jaren. 

4.2 Aantal fietsen
FIETSEN PER 

GEZIN

2,3

&

ALS 
GEZIN

ELEKTRISCHE 
FIETS

20,13%
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4.3.1 INKOMEN
Hoe hoger het netto gezinsinkomen, 
hoe meer km er jaarlijks afgelegd 
worden per auto. Bijna 30% van de 
gezinnen met een netto gezinsinkomen 
van maximaal 1.500 euro per maand 
leggen jaarlijks minder dan 5.000 
autokilometers af. Voor de gezinnen in 
de hoogste inkomenscategorie, een netto 
gezinsinkomen van meer dan 5.000 euro 
per maand, bedraagt dat aandeel slechts 
4,34%. Het tegenovergestelde doet zich 
voor bij de hoogste jaarkilometrages. 
Waar slechts 3,17% van de gezinnen met 
een maandelijks netto gezinsinkomen van 
maximaal 1.500 euro meer dan 30.000 
km afleggen op jaarbasis (alle wagens in 
een gezin), bedraagt dat aandeel in dit 
OVG 21,23% van de gezinnen met een 
maandelijks netto gezinsinkomen van meer 
dan 5.000 euro. 

4.3 Aantal km’s auto
€

JAARLIJKSE AUTOKILOMETERS MET GEZINJAARLIJKSE AUTOKILOMETERS MET GEZIN

< 5.000 km  

MET AUTO PER JAAR  

< 5.000 km  

MET AUTO PER JAAR  
> 30.000 km
MET AUTO PER JAAR  

> 30.000 km  

MET AUTO PER JAAR  

€

€1.500
NETTO 

GEZINSINKOMEN 
PER MAAND

MAXIMAAL

4,34%
VAN DE 

GEZINNEN

21,23%
VAN DE 

GEZINNEN

€5.000
NETTO 

GEZINSINKOMEN 
PER MAAND

MEER DAN

ALS 
GEZIN

3,17%
VAN DE 

GEZINNEN

29,39%
VAN DE 

GEZINNEN
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4.3.2 BRANDSTOF
De bevindingen uit OVG 5.5 zijn in lijn 
met de meer algemene observatie in 
de maatschappij, waarbij het aantal 
dieselwagens een duidelijke terugval 
kent, de benzinewagen aan een 
remonte bezig is, en ook elektrische 
en hybride wagens (categorie andere) 
in de lift zitten. Deze observatie is ook 
in lijn met de statistieken van FOD 
Mobiliteit en Vervoer, waarin elk van 
deze bevindingen bevestigd wordt.

4.3 Aantal km’s auto 53,25% 44,48% 0,24% 2,03%

DALING  
met 5,4% STIJGING 

met 0,5%

STIJGING 
met 4,9%

GELIJK

LPG

LPG

Elektrisch, Hybride...

ANDEREDIESEL BENZINE
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