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1 Context 

Het Verkeerscentrum maakt jaarlijks een inschatting van de voertuigprestaties op het Vlaamse 

wegennetwerk. Deze voertuigprestaties worden verder gebruikt in verschillende toepassingen binnen 

de Vlaamse overheid. Zo moet de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM) jaarlijks de evolutie 

van de luchtkwaliteit in Vlaanderen bepalen. Hiertoe is er nood aan een overzicht van de emissies in 

Vlaanderen op jaarbasis. Deze emissies worden onder andere veroorzaakt door de transportsector. 

Verder vraagt de afdeling Rapportering Water van de VMM een inschatting van de bijdrage van 

verkeersemissies aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Hiervoor maakt het Verkeerscentrum een 

zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de voertuigprestaties in Vlaanderen voor verschillende 

voertuigtypes en voor zoveel mogelijk wegtypes. Ook het departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

(afgekort LNE) maakt gebruik van deze voertuigprestaties. Dit is nodig voor het rapporteren aan 

Europa van de belangrijke wegen waarop meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar passeren (in het 

kader van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (EURL 2002/49/EG)). De voertuigprestaties 

worden eveneens opgeleverd op gemeenteniveau ter ondersteuning van de lokale overheden bij de 

opmaak van een CO2-inventaris (de zogenaamde Burgemeestersconvenanten). Daarnaast gebruikt 

de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de berekende voertuigprestaties voor de opmaak 

van nationale en regionale statistieken. 

De berekening van de voertuigprestaties, uitgedrukt in aantal voertuigkilometer, gebeurt met behulp 

van het propagatiemodel PROMOVIA. PROMOVIA versie 2.1 maakt voor zijn berekeningen gebruik 

van enerzijds de tellingen verspreid over heel Vlaanderen die door de Vlaamse overheid worden 

uitgevoerd en anderzijds bepaalde resultaten van de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1. 

PROMOVIA propageert de tellingen, die slechts op een beperkt aantal locaties plaatsvinden, over het 

hele netwerk. Deze propagatie wordt uitgevoerd met behulp van de wegvakbelastingen vanuit de 

provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1, die wel voor een volledig netwerk beschikbaar zijn. Aan de 

hand van de tellingen worden correcties uitgevoerd op deze wegvakbelastingen.  

Na de oplevering van de voertuigprestaties berekend met PROMOVIA versie 1.2
1

 voor de 

verschillende toepassingen, waaronder de voertuigprestaties op gemeenteniveau, zijn vragen 

ontstaan die hebben geleid tot een nieuwe versie van het propagatiemodel PROMOVIA, namelijk 

PROMOVIA versie 2.1. Een belangrijke aanpassing van PROMOVIA versie 2.1 ten opzichte van 

PROMOVIA versie 1.2 is een andere berekeningsmethodiek voor de voertuigprestaties op het 

onderliggend wegennet. Dit was noodzakelijk omdat er steeds minder tellingen op deze wegen 

uitgevoerd worden. Bijkomend wordt er voor iedere gemeente ingeschat hoe betrouwbaar de 

voertuigprestaties zijn die met behulp van PROMOVIA berekend worden. De bepaling van de 

voertuigprestaties hangt verder samen met deze betrouwbaarheidsgraad. 

Dit rapport beschrijft PROMOVIA versie 2.1. Hoofdstuk 2 beschrijft de werking van het 

propagatiemodel PROMOVIA versie 2.1, terwijl hoofdstuk 3 ingaat op de praktische implementatie 

ervan. De wijzigingen van PROMOVIA versie 2.1 ten opzichte van PROMOVIA versie 1.2 zijn 

opgenomen in de bijlage.  

                                                      

1
 http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/PROMOVIA/Versie1/Opbouw_promovia_versie1.2.pdf 

http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/PROMOVIA/Versie1/Opbouw_promovia_versie1.2.pdf
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2 Theoretisch kader 

Dit hoofdstuk beschrijft de werking van het propagatiemodel PROMOVIA versie 2.1. PROMOVIA 

versie 2.1 bestaat in tegenstelling tot versie 1.2 slechts uit één module. In deze module worden vier 

stappen uitgevoerd, namelijk  

1. de verificatie en behandeling van de tellingen; 

2. de koppeling van de wegsegmenten aan telposten; 

3. de berekening van betrouwbaarheidsgraden voor gemeenten en de bepaling van unieke en 

generieke factoren; 

4. de verrijking van het netwerk met de propagatiegegevens.  

Deze stappen komen verder aan bod in dit hoofdstuk. 

2.1 Concept 

PROMOVIA versie 2.1 berekent voertuigprestaties, uitgedrukt in aantal voertuigkilometer, voor elk 

wegvak in het modelnetwerk van Vlaanderen. Hiervoor worden verkeerstellingen gepropageerd over 

het volledige netwerk op basis van modelresultaten uit de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1. 

Paragraaf 2.1.1 beschrijft de invoer van het propagatiemodel PROMOVIA. Het principe van de 

propagatie wordt kort toegelicht in paragraaf 2.1.2. 

2.1.1 Invoer 

De invoer van PROMOVIA versie 2.1 bestaat uit enerzijds een invoernetwerk (uitsnede Vlaanderen: 

zie figuur 1) dat de wegvakbelastingen en een aantal attributen van elke link (wegvak in het 

modelnetwerk) bevat. Voor elke link van het modelnetwerk wordt het aantal personenwagens, het 

aantal lichte en het aantal zware vrachtwagens per modelperiode weergegeven. Er worden zes 

modelperiodes onderscheiden, namelijk 7u-8u, 8u-9u, 12u-13u, 15u-16u, 16u-17u en 17u-18u. Het 

studiegebied van het invoernetwerk is Vlaanderen. Om de propagatietechniek ook vlot te laten 

verlopen aan de grenzen van Vlaanderen is het zinvol om in het netwerk een schil rond Vlaanderen te 

voorzien en het netwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te nemen. Daarom is een netwerk 

voor België (met schil rond België) opgemaakt
2
. De voertuigprestaties worden echter enkel voor 

Vlaanderen berekend. 

 
Figuur 1: Uitsnede Vlaanderen uit invoernetwerk + locaties telposten 

                                                      

2
 Het netwerk is opgemaakt door de invoernetwerken en de herkomst-bestemmingsmatrices van de vijf provinciale 

verkeersmodellen versie 3.6.1 samen te voegen. De samengevoegde matrix is vervolgens toegedeeld op het samengevoegde 
netwerk. 
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Anderzijds bevat de invoer van PROMOVIA versie 2.1 tellingen. Deze tellingen zitten vervat in 

teldatabanken. Iedere teldatabank bevat per link, waarop een telpost aanwezig is, het aantal 

personenwagens, het aantal lichte en het aantal zware vrachtwagens voor elk uur van elke dag van 

het gekozen jaar (indien beschikbaar). Er worden twee teldatabanken ingelezen door PROMOVIA. 

Eén teldatabank voor het hoofdwegennet (dubbele lussen en virtuele telposten) en één teldatabank 

voor het onderliggend wegennet (enkele lussen). Het netwerk geeft eveneens de locaties van de 

verschillende telposten aan op het Vlaamse wegennet. In figuur 1 worden de enkele lussen aangeduid 

door een groene markering en de dubbele lussen en virtuele telposten zijn in het rood gemarkeerd. 

2.1.2 Principe 

PROMOVIA versie 2.1 combineert de info uit de teldatabanken en het netwerk. Aan de ene kant 

geven de tellingen een volledig temporeel beeld van de belasting op specifieke locaties van het 

wegennet. Dit is echter slechts een fractie van het totale wegennet. De provinciale verkeersmodellen 

aan de andere kant geven een volledig beeld van de belasting over het totale modelnetwerk, maar dit 

is temporeel beperkt tot de zes modelperiodes. Door deze twee datasoorten te combineren verkrijgt 

PROMOVIA versie 2.1 een volledig beeld van de belasting op het Vlaamse wegennetwerk. De vier 

stappen om dit volledig beeld te verkrijgen komen verder aan bod in dit hoofdstuk. 

2.2 Verificatie en behandeling van de tellingen 

Tellingen zijn een belangrijke invoer voor het propagatiemodel PROMOVIA. Deze paragraaf focust op 

de verificatie en behandeling van de tellingen. Het inlezen van de teldatabanken wordt toegelicht in 

paragraaf 2.2.1, terwijl paragraaf 2.2.2 de controle van de tellingen beschrijft. De telsystemen, 

voornamelijk de enkele lussen, kunnen defect raken waardoor er niet of foutief geteld kan worden. De 

tellingen moeten daarom gecontroleerd worden op fouten en indien mogelijk gecorrigeerd worden. 

Deze correctie wordt toegelicht in paragraaf 2.2.3. 

2.2.1 Inlezen tellingen 

Voor de invoer van de tellingen leest PROMOVIA eerst de locatie van de telposten in zoals gecodeerd 

in het modelnetwerk en plaatst ze in een lijst. De telposten hebben elk een eigen unieke code, 

namelijk een Tel-ID. Dit Tel-ID is zowel terug te vinden in het modelnetwerk als in de teldatabanken. 

PROMOVIA leest tevens de overige attributen in van het modelnetwerk: de wegvakbelastingen 

worden ingelezen en bij de desbetreffende telpost in de lijst opgeslagen.  

De enkele lussen op het onderliggend wegennet en de dubbele lussen op het hoofdwegennet geven 

het geobserveerd aantal voertuigen weer voor elk uur van elke dag van het gekozen jaar (indien 

beschikbaar). De opdeling naar personenwagens, lichte en zware vrachtwagens gebeurt voor het 

onderliggend wegennet door een externe module op basis van beschikbare categorietellingen. In de 

teldatabank van het hoofdwegennet zijn bovendien virtuele telposten opgenomen. Dit zijn telposten 

die zijn samengesteld door een combinatie te maken van meerdere dubbele lussen (bijvoorbeeld 

optellen of aftrekken van twee dubbele lussen). In figuur 2 is een voorbeeld geschetst voor het 

bepalen van een virtuele telpost. Virtuele telpost 1 (VTP1) is een fictieve telpost waarvan de telling 

gelijk is aan de som van de tellingen van telpost 1 en 2 (TP1 en TP2). De tweede virtuele telpost 

(VTP2) is gelijk aan de som van de tellingen van telpost 3 en 4 (TP3 en TP4). 
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Figuur 2: Schema virtuele telposten 

2.2.2 Controle tellingen 

Nadat alle telposten zijn opgeslagen in een lijst en alle bijhorende telgegevens uit de teldatabank zijn 

toegevoegd, worden deze tellingen gecontroleerd op eventuele fouten. PROMOVIA versie 2.1 

controleert de tellingen op twee mogelijke problemen die zich kunnen voordoen. Het eerste probleem 

is een gebrek aan telwaarden. Bij een defect telsysteem kunnen telwaarden van meerdere dagen of 

soms zelfs maanden ontbreken. Het tweede probleem betreft onrealistische telwaarden, meestal te 

lage waardes (o.a. omwille van een tijdelijk defect). 

Bij de controle van de tellingen wordt het gebrek aan telwaarden nagegaan. Deze beschikbaarheid is 

voor elk uur van de dag meegegeven voor het hoofdwegennet en wordt aangegeven met een 

percentage. Indien voor een bepaald uur minder dan 80% van de telling beschikbaar is, wordt deze 

aanzien als een slechte telling. Later zullen deze tellingen eventueel worden vervangen. 

De controle van de onrealistische telwaarden wordt gecombineerd met de correctie van de tellingen. 

Dit wordt besproken in volgende paragraaf. 

2.2.3 Correctie tellingen 

Voor de verbetering en/of aanvulling van tellingen wordt een onderscheid gemaakt tussen vier 

dagtypen, namelijk week- en weekenddagen en verlof- en niet-verlofperioden (tabel 1). Om de 

tellingen te controleren worden voor elk telpost lijsten opgemaakt van de tellingen per uur en per dag. 

Voor elke lijst wordt een mediaan en een drempelwaarde berekend. 

 
Tabel 1: De vier dagtypen 

Voor de berekening van de mediaan wordt een minimum van zes observaties per lijst door 

PROMOVIA opgelegd. Indien een lijst onvoldoende tellingen bevat, moet nagegaan worden of er 

voldoende observaties zijn op de andere dagen van hetzelfde dagtype en tijdstip. Indien een lijst van 

dat uur op een andere dag van hetzelfde dagtype wel minimaal zes observaties bevat, wordt de 

mediaan van die lijst toegepast op de lijst met onvoldoende telwaarden. Indien geen andere lijst van 

hetzelfde dagtype wordt gevonden met voldoende observaties wordt de telling verwijderd. Deze 

procedure wordt voor elk dagtype en tijdstip herhaald. 

Weekdagen Weekenddagen

Niet-verlofperioden

Weekdagen 

gedurende niet-

verlofperioden

Weekenddagen 

gedurende niet-

verlofperioden

Verlofperioden

Weekdagen 

gedurende 

verlofperioden

Weekenddagen 

gedurende 

verlofperioden

Dagtypen
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De drempelwaarde wordt gebruikt om de tellingen te controleren op onrealistische waarden. De 

drempelwaarde bedraagt 10% van het gemiddelde van de 5 hoogste waarden ( Top5 ) uit de 

desbetreffende lijst met tellingen. De berekening van de drempelwaarde wordt hieronder 

weergegeven: 

Drempelwaarde =
∑ Top5

5
∗ 0.1. 

Een telling moet hoger zijn dan de bijhorende drempelwaarde. Indien dat niet het geval is, wordt deze 

telling vervangen door de bijhorende mediaan. De tellingen waarbij eerder een beschikbaarheidsgraad 

van minder dan 80% was vastgesteld worden eveneens vervangen door de mediaan van de lijst 

waartoe ze behoren.  

Het resultaat van deze eerste stap is een gecontroleerde en gecorrigeerde telpostenset. Deze 

telpostenset levert het jaartotaal van de tellingen. 

2.3 Principe: van koppeling van wegsegmenten aan telposten tot voertuigprestaties 

Voor de verdere stappen van het propagatieproces (de koppeling van de wegsegmenten aan 

telposten (zie paragraaf 2.4), de berekening van betrouwbaarheidsgraden voor gemeenten en de 

bepaling van unieke en generieke factoren (zie paragraaf 2.5) en tot slot de verrijking van het netwerk 

met de propagatiegegevens (zie paragraaf 2.6)) maakt PROMOVIA versie 2.1 een onderscheid 

tussen hoofdwegen en de overige wegen (onderliggend wegennet).  

Voor de wegen op het hoofdwegennet wordt de oorspronkelijke methode van PROMOVIA versie 1.2 

met betrekking tot het koppelen van wegsegmenten zonder telpost aan wegsegmenten met telpost 

toegepast. Voor de segmenten met telposten worden unieke factoren berekend aan de hand van het 

jaartotaal van de tellingen en de wegvakbelastingen van het segment. Deze factoren worden 

vervolgens gebruikt om voor segmenten zonder telpost de voertuigprestaties, uitgedrukt in aantal 

voertuigkilometer te bepalen. Elk segment zonder telpost wordt gekoppeld aan zes segmenten met 

telpost. Op het hoofdwegennet liggen namelijk voldoende telposten om met deze methode goede 

resultaten te bekomen. Elk van de zes segmenten krijgt een aandeel in de berekening van de 

voertuigprestaties voor het segment zonder telpost. De voertuigprestaties op een wegsegment zonder 

telpost worden berekend door per gekoppeld wegsegment met telpost de unieke factoren te 

vermenigvuldigen met het aandeel van dit gekoppeld wegsegment en toe te passen op de som van de 

wegvakbelastingen van het segment zonder telpost. Deze worden vervolgens gesommeerd voor de 

verschillende gekoppelde wegsegmenten. 

Voor een weg op het onderliggend wegennet kijkt PROMOVIA versie 2.1 eerst of de desbetreffende 

link in een betrouwbare gemeente gelegen is. Indien de gemeente beschouwd wordt als betrouwbaar 

(op basis van telposten op het onderliggend wegennet, zie paragraaf 2.5) wordt volgende methode 

toegepast: Een segment zonder telpost wordt gekoppeld aan segmenten met telposten, maar in 

tegenstelling tot versie 1.2 wordt nu enkel gekeken naar segmenten op het onderliggend wegennet. 

Voor de segmenten met telposten wordt een unieke factor berekend. Voor de berekening van de 

voertuigprestaties wordt dezelfde methode toegepast die wordt gebruikt voor de berekening op het 

hoofdwegennet. Een segment gelegen in een onbetrouwbare gemeente wordt niet meer gekoppeld 

aan segmenten met telposten. De desbetreffende gemeente heeft een gebrek  aan telposten in de 

nabije omgeving. Voor deze segmenten wordt door PROMOVIA versie 2.1 een generieke factor 

berekend.  

2.4 Koppeling van wegsegmenten aan telposten 

Om de propagatie van de tellingen over het modelnetwerk uit te voeren, worden links aan tellingen 

gekoppeld, indien mogelijk. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen links op het hoofdwegennet en 

links op het onderliggend wegennet. Alle links op het hoofdwegennet moeten gekoppeld worden aan 

minimaal één nabijgelegen telpost. De links op het onderliggend wegennet worden enkel gekoppeld 
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indien een nabijgelegen telpost op het onderliggend wegennet beschikbaar is. Hoe dit in zijn werk 

gaat, wordt toegelicht in paragraaf 2.4.1 voor het hoofdwegennet en in paragraaf 2.4.2 voor het 

onderliggend wegennet.  

2.4.1 Hoofdwegennet 

Stap 1: Directe koppeling 

Voor het hoofdwegennet wordt in de eerste plaats gezocht naar opeenvolgende wegsegmenten 

zonder wisselaars of op- en afritten. Indien op één van deze wegsegmenten een telpost aanwezig is, 

worden de tellingen en de factoren (zie paragraaf 2.5) van die telpost overgenomen door de 

aangrenzende wegsegmenten zonder telpost. In figuur 3 wordt een soortgelijke situatie voorgesteld 

aan de hand van telpost 1 (TP1) op link 8. Doordat de segmenten op elkaar aansluiten en daarbij 

geen splitsingen noch samenvoegingen aanwezig zijn, wordt verondersteld dat telpost 1 voor links 5, 

6, 7, 9, 10 en 11 de juiste telgegevens bevat. Deze segmenten worden verder niet meer gekoppeld 

aan andere telposten. Het aandeel van de gekoppelde telpost voor links 5, 6, 7, 9, 10 en 11 is 

bijgevolg gelijk aan 1. 

 
Figuur 3: Schema koppeling segmenten aan telposten: hoofdwegennet 

Stap 2: Koppeling binnen een af te leggen afstand van 20 kilometer 

In stap 2 worden de telposten gekoppeld aan de overige wegsegmenten zonder telpost. Telposten op 

het hoofdwegennet worden enkel gekoppeld aan links op het hoofdwegennet. PROMOVIA zoekt 

vanuit de B-knoop van de link met telpost naar alle knopen die bereikbaar zijn binnen een af te leggen 

afstand van 20 kilometer (afstand over het netwerk). Op die manier kan een link gekoppeld worden 

aan meerdere telposten. 

De knopen van de link worden vervolgens gekoppeld aan de desbetreffende telpost. Voor iedere 

knoop die gekoppeld wordt aan een telpost wordt een kost berekend. Deze kost is de reistijd
3
 tussen 

de knoop en de telpost. Deze procedure wordt voor elk telpost herhaald. 

                                                      

3
 Voor elke link wordt de reistijd eerst afzonderlijk berekend. Vervolgens wordt nagegaan welke de snelste routekeuze is. 

Daarvoor wordt de reistijd (KostKnoop,𝑡𝑖
) van de verschillende routekeuze mogelijkheden berekend om vervolgens de snelste 

route te kiezen: 

KostKnoop,𝑡𝑖
=  ∑

AfstandLink ∗ 60

SnelheidLink
. 

Om de totale reistijd te berekenen worden de reistijden van de verschillende links op de route opgeteld.  

De afstand van een link wordt berekend aan de hand van de X- en Y-coördinaten van de A- en B-knoop van de desbetreffende 
link: 

AfstandLink = √(𝑋𝐴 − 𝑋𝐵)2 + (𝑌𝐴 − 𝑌𝐵)2. 
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Voor elk telpost wordt vervolgens gecontroleerd of zowel de A als de B-knoop van een link gekoppeld 

is aan die telpost. Enkel links die met beide knopen gekoppeld zijn aan een telpost worden effectief 

aan die telpost gekoppeld. Zo wordt link 1 in figuur 3 niet gekoppeld aan telpost 1 omdat slechts één 

van de twee knopen van link 1 binnen een afstand van 20 kilometer van telpost 1 gelegen is. 

De reistijd tussen link 𝐿 en telpost 𝑡𝑖 wordt gelijk gesteld aan het gemiddelde van de kost van de A- en 

B-knoop ten opzichte van telpost 𝑡𝑖, zoals weergegeven in volgende vergelijking: 

Reistijd𝐿,𝑡𝑖
=

Kost𝐴,𝑡𝑖
+Kost𝐵,𝑡𝑖

2
.  

Stap 3: Reductie aantal gekoppelde telposten 

In de derde stap van het koppelingsproces wordt voor alle links het aantal gekoppelde telposten 

gecontroleerd. Links zonder koppeling worden in een aparte lijst opgeslagen. Bij links met meer dan 

zes koppelingen wordt het aantal telposten gereduceerd tot zes. Enkel de zes telposten met de 

laagste reistijd worden behouden. Aan de hand van de reistijd wordt vervolgens per wegvak een 

aandeel berekend voor elke behouden telpost. De telpost met de laagste reistijd krijgt daarbij het 

grootste aandeel en heeft daardoor de grootste invloed bij het verrijken van de wegvakbelastingen van 

dat wegsegment. De berekening van het aandeel wordt weergegeven door onderstaande vergelijking: 

Aandeel𝐿,𝑡𝑖
=

Exp(−1.5∗ Reistijd𝐿,𝑡𝑖
)

∑ Exp(−1.5∗ Reistijd𝐿,𝑡𝑖
)𝑖
,  

waarbij Aandeel𝐿,𝑡𝑖
 staat voor het aandeel van telpost 𝑡𝑖  die gekoppeld is aan link 𝐿 (som over alle 

telposten 𝑡𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑛) die gekoppeld zijn aan link 𝐿). 

Stap 4: Koppeling van overgebleven wegsegmenten 

Voor iedere link op het hoofdwegennet moet voor de propagatie minstens één koppeling met een 

telpost gemaakt worden. In de vorige stap zijn de links zonder koppeling opgeslagen in een lijst. Op 

deze lijst past PROMOVIA een alternatieve koppelingsmethode toe. Vanuit elke link worden de 

aansluitende links gecontroleerd op de aanwezigheid van minimaal één koppeling met een telpost. 

Veronderstel dat link 1 in figuur 3 geen koppeling heeft gevonden met een telpost dan gaat deze link 

eerst nagaan of link 2 een koppeling heeft. Link 2 heeft een koppeling met telpost 1, dus neemt link 1 

deze koppeling van link 2 over samen met de kost en het aandeel die voor deze koppeling berekend 

waren. PROMOVIA controleert zo voor alle links zonder koppeling of de aangrenzende links 

gekoppeld zijn aan minimaal één telpost. Om zoveel mogelijk segmenten op deze manier te koppelen 

aan telposten moet de lijst meerdere malen doorlopen worden tot er geen koppelingen meer gemaakt 

kunnen worden. 

Voor sommige links aan de grenzen van het Vlaamse modelnetwerk worden nog steeds geen 

telposten gevonden na deze stap. Deze links sluiten niet aan op een andere link op het 

hoofdwegennet en vinden bijgevolg geen goede telpostkoppeling (figuur 4). Daarom wordt voor deze 

links gezocht naar links binnen een bepaalde straal die bij elke doorloop van de lijst vergroot wordt. 

Een link zonder koppeling gaat binnen deze straal op zoek naar een link (op het hoofdwegennet) met 

minimaal één koppeling met een telpost. Dit proces blijft PROMOVIA herhalen tot alle links gekoppeld 

zijn aan minimaal één telpost. 
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Figuur 4: Detail uitsnede Vlaanderen invoernetwerk (links) en detail volledig invoernetwerk (rechts) 

Na deze stappen zijn alle links op het hoofdwegennet gekoppeld aan minimaal één en maximaal zes 

telposten en is voor iedere koppeling een kost en aandeel berekend. Hoe vervolgens dit aandeel 

gebruikt wordt om het netwerk te verrijken met propagatiegegevens wordt toegelicht in paragraaf 2.6. 

2.4.2 Onderliggend wegennet 

Stap 1: Directe koppeling 

Ook voor het onderliggend wegennet wordt in de eerste plaats gezocht naar opeenvolgende 

wegsegmenten zonder kruispunten. Deze stap is analoog aan de eerste stap van de procedure bij het 

hoofdwegennet. 

Stap 2: Koppeling binnen straal van 10 kilometer 

De methodiek van stap 2 is gewijzigd ten opzichte van degene voor het hoofdwegennet. Een telpost 

van het onderliggend wegennet wordt gekoppeld aan alle links op het onderliggend wegennet binnen 

een afstand van 10 kilometer in vogelvlucht. De kost wordt hier gelijkgesteld aan deze afstand. Het 

aantal telposten op het onderliggend wegennet is beperkt en voor sommige links wordt bijgevolg geen 

koppeling gemaakt met een telpost. In tegenstelling tot het hoofdwegennet moet niet elke link van het 

onderliggend wegennet gekoppeld zijn aan minimaal één telpost. PROMOVIA past hier met andere 

woorden geen alternatieve methode toe om de overgebleven links alsnog te koppelen aan telposten. 

Stap 3: Berekening aandeel 

Tijdens de derde stap vindt voor het onderliggend wegennet geen reductie van het aantal gekoppelde 

telposten plaats zoals in stap 3 voor het hoofdwegennet, maar wordt wel het aandeel van elke 

koppeling tussen een link en een telpost bepaald. Dit aandeel wordt op dezelfde manier bepaald als 

voor het hoofdwegennet. 

 

Een samenvattend schema met betrekking tot de koppeling van wegsegmenten aan telposten wordt 

weergegeven in tabel 2. Hierin worden de verschillende stappen voor het hoofdwegennet (HWN) en 

onderliggend wegennet (OWN) naast elkaar weergegeven. 
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Tabel 2: Schema koppeling wegsegmenten aan telposten 

2.5 Betrouwbaarheidsgraad en factoren 

Op het onderliggend wegennet zijn in sommige regio’s onvoldoende telposten aanwezig om 

voertuigprestaties op te leveren op lokaal niveau. De voertuigprestaties vanuit PROMOVIA worden 

echter wel gevraagd op gemeenteniveau voor het Burgemeestersconvenant. Daarom wordt per 

gemeente aan de hand van de locatie van de telposten een betrouwbaarheidsgraad berekend. De 

betrouwbaarheidsgraad van een gemeente moet aan een minimumwaarde voldoen vooraleer een 

gemeente als betrouwbaar wordt aanzien voor propagatie van modelresultaten via tellingen. Het 

bepalen van de betrouwbaarheidsgraad en het propageren van de tellingen naargelang de 

betrouwbaarheid wordt besproken in deze paragraaf. 

2.5.1 Betrouwbaarheidsgraad 

De betrouwbaarheidsgraad is een score die de spreiding van telposten binnen een gemeente of in de 

nabijheid van een gemeente weergeeft. Praktisch scoort een gemeente goed wanneer er voldoende 

tellingen met voldoende spreiding in of nabij de gemeente aanwezig zijn. Zo is een set van vier 

kruispunttellingen, die allemaal aan eenzelfde knoop gelegen zijn, minder relevant om 

voertuigprestaties voor de gemeente op te leveren dan vier telposten in verschillende wijken van de 

gemeente. Om dit te waarderen, wordt voor elke telling onderzocht in hoeverre ze bijdraagt aan een 

goede spreiding. Voor de betrouwbaarheid van een gemeente bekijken we alle telposten op het 

onderliggend wegennet die op maximaal 10 km van elk wegvak van de gemeente liggen. Eerst wordt 

er een telpostscore berekend aan de hand van de afstand tussen de telposten onderling. De 

afstanden tussen de gevonden telposten worden berekend en opgeteld. De berekening wordt 

weergegeven in de volgende vergelijking: 

𝑑𝑡𝑖,𝑡𝑗
= √(𝑋𝑡𝑖

− 𝑋𝑡𝑗
)2 +  (𝑌𝑡𝑖

− 𝑌𝑡𝑗
)2,  

waarbij 𝑑𝑡𝑖,𝑡𝑗
 de afstand is tussen telpost 𝑡𝑖  en telpost 𝑡𝑗 en 𝑋𝑡𝑖

, 𝑌𝑡𝑖
, 𝑋𝑡𝑗

 en 𝑌𝑡𝑗
 de 𝑋- en 𝑌-coördinaten 

zijn van respectievelijk telpost 𝑡𝑖 en telpost 𝑡𝑗. De telpostscore 𝑇𝑆𝑡𝑖
 van telpost 𝑡𝑖 ten opzichte van de 

overige telposten 𝑡𝑗 binnen een straal van 10 kilometer (𝑗 = 1, … , 𝑛) is gelijk aan 

𝑇𝑆𝑡𝑖
= ∑ 𝑑𝑡𝑖,𝑡𝑗𝑗 .  

Vervolgens wordt per link van de gemeente de afstand met de verschillende telposten berekend aan 

de hand van de coördinaten: 

𝑑𝐿,𝑡𝑖
= √(𝑋𝐿 − 𝑋𝑡𝑖

)2 + (𝑌𝐿 − 𝑌𝑡𝑖
)2,  

waarbij 𝑑𝐿,𝑡𝑖
 de afstand is tussen link 𝐿 en telpost 𝑡𝑖 en 𝑋𝐿, 𝑌𝐿, 𝑋𝑡𝑖

en 𝑌𝑡𝑖
 de 𝑋- en 𝑌-coördinaten zijn van 

respectievelijk link 𝐿 en telpost 𝑡𝑖. Voor de link worden de coördinaten van het middelpunt gebruikt. 

Verder wordt de linkscore ( 𝐿𝑆 ) berekend voor elke link 𝐿.  Deze is gelijk aan de som van de 

Stappen HWN OWN

Stap 1

Stap 2 Koppelen binnen een af te leggen 

afstand van 20 kilometer

Koppelen binnen een straal van 10 

kilometer

Stap 3 Reductie aantal gekoppelde 

telposten en berekening aandeel

Berekening aandeel

Stap 4 Koppelen overgebleven segmenten Geen koppeling van de overgebleven 

segmenten

Directe koppeling

Koppeling wegsegmenten aan telposten
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telpostscore gedeeld door de berekende afstand tussen de link en de telpost (som over alle telposten 

𝑡𝑖 binnen een straal van 10 kilometer van link 𝐿): 

𝐿𝑆 = ∑
𝑇𝑆𝑡𝑖

𝑑𝐿,𝑡𝑖
𝑖 .   

De gemeentescore (𝐺𝑆) of betrouwbaarheidsgraad van de gemeente wordt als volgt berekend: 

𝐺𝑆 =
∑ 𝐿𝑆𝐿 ∈ gemeente

𝑑
,         

waarbij  𝑑 staat voor de totale afstand van de links binnen de gemeente. Een hogere gemeentescore 

betekent een betere betrouwbaarheid.   

2.5.2 Betrouwbaarheidsgrens 

Om te bepalen welke betrouwbaarheidsgraad een gemeente minimaal moet behalen, is het aantal 

telposten op het onderliggend wegennet per gemeente bekeken. De betrouwbaarheidsgrens is op 160 

gelegd. Deze grens komt overeen met vier telposten binnen een gemeente. Hierbij is bovendien 

rekening gehouden met het feit dat kruispunttellingen als één telpost beschouwd moeten worden. Zij 

nemen namelijk slechts op één bepaalde locatie in de gemeente de voertuigstromen waar.  

Gemeenten met een gemeentescore groter dan 160 worden als betrouwbaar aanzien om 

voertuigprestaties op gemeenteniveau weer te geven. Let wel, deze betrouwbaarheidsgrens is het 

absolute minimum. Vier telposten komen namelijk meestal overeen met tellingen die op slechts twee 

verschillende locaties worden uitgevoerd, waarbij één telpost per rijrichting aanwezig is. Een extra 

locatie met één telpost per richting binnen een gemeente is uiteraard beter om een volledig beeld te 

hebben van een gemeente. Daarom is een derde categorie ingevoerd, waarbij wordt uitgegaan van 

een minimale gemeentescore van 356. Elke gemeente met een score hoger dan 356 is een 

betrouwbare gemeente. De gemeenten met een score tussen 160 en 356 worden ook als 

betrouwbaar bestempeld maar liggen op het randje van onbetrouwbaar. De overige gemeenten 

worden als onbetrouwbaar bestempeld. 

2.5.3 Factoren 

De propagatie van de tellingen over het netwerk vindt plaats aan de hand van jaartotalen van de 

tellingen en de som van de wegvakbelastingen (over de zes modelperiodes).  

Op basis van de tellingen worden factoren bepaald om het totaal van de wegvakbelastingen te 

corrigeren. Indien er voldoende telposten gekoppeld zijn aan een wegsegment worden unieke 

factoren toegepast. In het andere geval wordt gebruikgemaakt van een generieke factor. Bovendien 

wordt voor de berekening van de factoren een onderscheid gemaakt tussen personenwagens, lichte 

en zware vrachtwagens. De bepaling van de unieke en generieke factoren wordt toegelicht in deze 

paragraaf. 

a) Unieke factoren 

Een unieke factor wordt specifiek berekend voor een link met telpost aan de hand van het totaal van 

de wegvakbelastingen van de link en het jaartotaal van de tellingen van de link. De berekening van de 

unieke factor wordt hieronder weergegeven: 

𝐹𝐿,𝑡𝑖
=  

∑ 𝑇𝑡𝑖

∑ 𝑀𝐿
,  

waarbij 𝐹𝐿,𝑡𝑖
 staat voor de unieke factor van link 𝐿 met telpost 𝑡𝑖. 𝑇𝑡𝑖

 staat voor een telling van telpost 𝑡𝑖. 

De som resulteert in het jaartotaal van de tellingen. 𝑀𝐿  stelt een wegvakbelasting van link 𝐿 voor, 

terwijl de som het modeltotaal voorstelt. 

Deze factoren worden vóór de koppeling berekend voor links met een telpost. Bij de koppeling 

(paragraaf 2.4) worden de factoren meegegeven aan de links die gekoppeld zijn aan de link met 

telpost waarvoor de unieke factor is berekend.  
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De unieke factoren worden bij de verrijking van de propagatiegegevens toegepast op de links van het 

hoofdwegennet en op de links van het onderliggend wegennet die gelegen zijn in een betrouwbare 

gemeente en die minimaal gekoppeld zijn aan één telpost. 

b) Generieke factoren 

De generieke factoren zijn algemene factoren voor Vlaanderen, opgesplitst per urbanisatiegraad 𝑢. Zo 

wordt één generieke factor bepaald voor de links met urbanisatiegraden 1 of 2 en één voor de links 

met urbanisatiegraad 3. Tabel 3 bevat de betekenis van het attribuut urbanisatiegraad. 

 
Tabel 3: Betekenis urbanisatiegraad 

De berekening gebeurt aan de hand van de jaartotalen van alle tellingen en wegvakbelastingen van 

links op het onderliggend wegennet. Niet alle links met tellingen op het onderliggend wegennet 

worden meegenomen voor de berekening van de generieke factoren. Welke links meegenomen 

worden, wordt bepaald aan de hand van hun unieke factor. PROMOVIA past enkele grenswaarden 

toe op de unieke factoren voor de berekening van de generieke factoren (zie tabel 4) om extreme 

waarden te vermijden. 

 
Tabel 4: Grenzen voor berekening generieke factoren 

De generieke factoren worden als volgt berekend: 

𝐹𝐺,𝑢 =  
∑ 𝑇

∑ 𝑀
,  

waarbij 𝐹𝐺,𝑢 de generieke factor is en ∑ 𝑇 staat voor de som van alle tellingen die goedgekeurd zijn 

aan de hand van bovenstaande voorwaarden. ∑ 𝑀 staat voor de som van de wegvakbelastingen van 

de links die goedgekeurd zijn aan de hand van bovenstaande voorwaarden. 

Deze generieke factoren worden toegepast op alle links van het onderliggend wegennet die in een 

onbetrouwbare gemeente gelegen zijn of op links die geen koppeling hebben met een telpost, zelfs 

als ze in een betrouwbare gemeente liggen. 

2.6 Verrijking netwerk met propagatiegegevens 

Van zodra de koppeling van de links met de tellingen is uitgevoerd en de betrouwbare gemeenten te 

onderscheiden zijn van de onbetrouwbare gemeenten begint PROMOVIA met de verrijking van het 

netwerk. Het te bekomen resultaat is het aantal voertuigkilometer per link per vervoersmodus. Het 

onderscheid tussen wegsegmenten op het hoofdwegennet en wegsegmenten op het onderliggend 

wegennet wordt in deze laatste stap verder doorgetrokken. 

2.6.1 Hoofdwegennet 

Bij de verrijking van het netwerk worden de factoren en aandelen toegepast op de som van de 

wegvakbelastingen. Voor de links op het hoofdwegennet wordt standaard de unieke factor toegepast. 

Per link worden eerst de wegvakbelastingen van de zes modelperiodes opgeteld (opgesplitst in 

Urbanisatiegraad Betekenis

1 Stedelijk

2 Suburbaan

3 Landelijk

Vervoersmodus Onderlimiet Bovenlimiet

Personenwagens 250 1500

Lichte vrachtwagens 200 2000

Zware vrachtwagens 200 2000
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personenwagens, lichte en zware vrachtwagens). Vervolgens wordt per gekoppelde telpost de unieke 

factor toegepast op de som van de wegvakbelastingen. Hierop wordt het aandeel toegepast dat de 

telpost heeft bij de verrijking van de desbetreffende link. Het resultaat is de belasting per 

vervoersmodus van deze link. De berekening van de belasting voor link 𝐾  wordt weergegeven in 

volgende vergelijking: 

Belasting𝐾 = ∑ (∑ 𝑀𝐾 ∗ 𝐹𝑡𝑖
∗  Aandeel𝐾,𝑡𝑖

)𝑖 ,  

waarbij ∑ 𝑀𝐾 de som van de wegvakbelastingen is van link 𝐾 en Aandeel𝐾,𝑡𝑖
 het aandeel van telpost 𝑡𝑖 

die gekoppeld is aan link 𝐾. 𝐹𝑡𝑖 is de unieke factor van de link met telpost 𝑡𝑖. 

De belasting wordt vermenigvuldigd met de afstand van de link (𝑑𝐾) om het aantal voertuigkilometer te 

verkrijgen: 

Voertuigprestatie𝐾 =  Belasting𝐾 ∗  𝑑𝐾.  

Dit resulteert in voertuigprestaties voor ieder wegsegment van het hoofdwegennet. 

2.6.2 Onderliggend wegennet 

Voor het onderliggend wegennet is de berekening van de belasting van een link afhankelijk van 

enerzijds de betrouwbaarheid van de gemeente waarin de link gelegen is en anderzijds het feit of de 

link al dan niet gekoppeld is aan minimaal één telpost. 

De unieke factor wordt gebruikt indien de link gelegen is in een betrouwbare gemeente en gekoppeld 

is aan minimaal één telpost. De verrijkingsprocedure is in dat geval analoog aan degene voor het 

hoofdwegennet (paragraaf 2.6.1). 

In het andere geval wordt de generieke factor gebruikt. De generieke factor wordt toegepast op de 

som van de wegvakbelastingen van de link met urbanisatiegraad 𝑢:  

Belasting𝐾 =  ∑ 𝑀𝐾 ∗  𝐹𝐺,𝑢,  

waarbij ∑ 𝑀𝐾  de som van de wegvakbelastingen is van link 𝐾 . 𝐹𝐺,𝑢  is de generieke factor die van 

toepassing is op de urbanisatiegraad 𝑢 van link 𝐾. Verder wordt het aantal voertuigkilometer berekend 

door de belasting te vermenigvuldigen met de afstand van link 𝐾. 

2.6.3 Uitvoer resultaten 

Het wegschrijven van de resultaten gebeurt in een csv-bestand. Per link worden een aantal attributen 

van de link, de berekende belasting per vervoersmodus en de berekende voertuigprestaties per 

vervoersmodus weggeschreven, namelijk: 

 A- en B-knoop; 

 tel-ID indien er zich een telpost bevindt op de link; 

 afstand: lengte van wegvak in km; 

 linktype: 1-2 voor snelweg of op/afrit, 3-6 voor gewestwegen (N-wegen), 7-8 voor 

ongenummerde wegen (lokale wegen); 

 LT2-soort: typering van linktype 2: linktype=2 met (LT2-soort=1 of LT2-soort=2) behoren tot 

snelwegen, linktype=2 met LT2-soort=3 behoren tot gewestwegen; 

 NIS-code van de gemeente waartoe wegvak behoort; 

 gemeentescore van de gemeente waarin de link gelegen is; 

 boolean die aangeeft of de gemeente al dan niet betrouwbaar is; 

 urbanisatiegraad 1: stedelijk, 2: suburbaan en 3: landelijk; 

 belasting voor personenwagens per jaar; 

 belasting voor lichte vrachtwagens per jaar; 

 belasting voor zware vrachtwagens per jaar; 

 voertuigprestaties voor personenwagens, uitgedrukt in voertuigkilometer per jaar; 
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 voertuigprestaties voor lichte vrachtwagens, uitgedrukt in voertuigkilometer per jaar; 

 voertuigprestaties voor zware vrachtwagens, uitgedrukt in voertuigkilometer per jaar. 
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3 Praktische implementatie 

PROMOVIA is een applicatie die jaarlijks gebruikt wordt om een beeld te krijgen van de 

voertuigprestaties in Vlaanderen. Figuur 5 geeft de interface van PROMOVIA versie 2.1 weer. Voor de 

berekening van de voertuigprestaties moet PROMOVIA de teldatabanken van het desbetreffende jaar 

inlezen. De databank kan worden geselecteerd onder ‘Teldatabank’ in de interface. PROMOVIA leest 

eveneens de gegevens van een modelnetwerk in. Via dit netwerk worden de wegvakbelastingen en 

een aantal andere attributen van de links ingelezen. Het desbetreffende netwerk wordt geselecteerd 

onder ‘Toegedeelde modelnetwerken’ in de interface. 

Verder kunnen een aantal opties gekozen worden. Zo is het toepassen van de correctie van de 

tellingen een optie die dient aangevinkt te worden in de interface. Standaard wordt hier een treshold 

van 10 procent en een treshold top van 5 tellingen (paragraaf 2.2.3) aangegeven voor zowel het 

hoofdwegennet als het onderliggend wegennet. Deze waarden kunnen echter door de gebruiker 

worden aangepast. 

Een tweede optie is het wegschrijven van technische gegevens. Deze optie creëert een rapport met 

extra informatie over de berekening van de voertuigprestaties per link. Dit rapport geeft per link weer 

welke correctiefactoren toegepast zijn. Hierbij wordt eveneens de telpost weergegeven met het 

bijhorende aandeel en de unieke factoren per vervoersmodus. Indien de generieke factor is toegepast, 

wordt er aangegeven dat er geen koppeling met een telpost is gemaakt. Dan wordt de generieke 

factor van de verschillende vervoersmodi weergegeven. 

Ten slotte is aan de interface de mogelijkheid toegevoegd om de betrouwbaarheidsgrens aan te 

passen. Momenteel bedraagt de minimale gemeentescore van een betrouwbare gemeente 160. 

Wanneer in de toekomst het aantal telposten op het onderliggend wegennet verder afneemt of indien 

gemeenten zelf investeren in tellingen en het aantal telposten toeneemt, kan overwogen worden om 

deze grens te wijzigen. 

Verder zijn nog een aantal knoppen terug te vinden onderaan de interface. Via de knop ‘Uitvoeren’ 

start PROMOVIA het volledige propagatieproces. Met de knop ‘Afsluiten’ wordt de applicatie 

afgesloten. De knop ‘Instellingen’ brengt de gebruiker in een aparte interface (figuur 6). Via deze 

interface dient de gebruiker aan te geven in welke folder PROMOVIA de invoerdata vindt. De 

gebruiker duidt hier eveneens de folder aan waar PROMOVIA de uitvoerbestanden dient weg te 

schrijven. 
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Figuur 5: Interface PROMOVIA versie 2.1 

 

 
Figuur 6: PROMOVIA instellingen 
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Bijlage: wijzigingen van PROMOVIA versie 2.1 ten opzichte van PROMOVIA 
versie 1.2 

In PROMOVIA versie 1.2 werd voor elk wegvak het aantal voertuigen per uur van het jaar bepaald via 

het geobserveerd aantal voertuigen van nabijgelegen telposten en het gemodelleerd aantal voertuigen 

en dit voor de zes modelperiodes uit het invoernetwerk. Hier werd opgemerkt dat kleine 

wegvakbelastingen vaak zwaar opgehoogd werden in PROMOVIA versie 1.2. Deze zware 

ophoogfactor werd voor elk uur van het jaar toegepast. Dit probleem vermijden we in PROMOVIA 

versie 2.1 door het rechtstreeks ophogen van de zes modelperiodes naar een jaartotaal. 

Verder werden bij PROMOVIA versie 1.2 opvallende resultaten vastgesteld voor bepaalde gemeenten 

in Vlaanderen. Zo werden er zware toenames vastgesteld op wegen van het onderliggend wegennet 

tussen 2013 en 2014. De gemeenten waarin deze wegen zich situeerden, bleken geen/te weinig 

tellingen binnen de gemeente noch in omliggende gemeenten te hebben. Aangezien er voor 

wegvakken zonder telposten op het onderliggend wegennet toch naar telposten in de buurt werd 

gezocht, werd zelfs naar wegvakken met telposten op het hoofdwegennet gekeken. De tellingen op 

het hoofdwegennet zijn echter niet representatief voor de wegvakken op het onderliggend wegennet. 

Dit in combinatie met de zware ophoogfactoren verklaart de opvallende resultaten vanuit PROMOVIA 

versie 1.2. Daarom is besloten om in PROMOVIA versie 2.1 voor elke gemeente een 

betrouwbaarheidsgraad te bepalen aan de hand van de telposten op het onderliggend wegennet. 

Voor de betrouwbaarheid van een gemeente bekijken we alle telposten op het onderliggend wegennet 

die op maximaal 10 km van elk wegvak van de gemeente liggen. Eerst wordt er een telpostscore 

berekend aan de hand van de afstand tussen de telposten onderling. De telpostscore is gelijk aan de 

som van deze afstanden. Aan de hand van die telpostscore wordt een gemeentescore berekend. De 

som van de telpostscores wordt gedeeld door de afstanden tussen de wegvakken (voor ieder wegvak 

in gemeente) en de nabijgelegen telposten. Dit resultaat wordt gedeeld door de totale afstand van de 

links binnen de gemeente en vormt de gemeentescore. Hogere waardes worden als meer 

betrouwbaar beschouwd. 

Voor de berekening van de voertuigprestaties maakt PROMOVIA versie 2.1 een onderscheid tussen 

wegen op het onderliggend wegennet en wegen op het hoofdwegennet.  

Voor de wegen op het hoofdwegennet wordt de oorspronkelijke methode van PROMOVIA versie 1.2 

met betrekking tot het koppelen van segmenten zonder telpost aan segmenten met telpost toegepast. 

Voor de segmenten met telposten worden unieke factoren berekend aan de hand van het jaartotaal 

van de tellingen en de wegvakbelastingen van het segment. Deze factoren worden vervolgens 

gebruikt om voor segmenten zonder telpost het aantal voertuigkilometer te bepalen. Elk segment 

zonder telpost wordt gekoppeld aan zes segmenten met telpost. Op het hoofdwegennet liggen 

namelijk voldoende telposten om met deze methode goede resultaten te bekomen. Elk van de zes 

segmenten krijgt een aandeel in de berekening van het aantal voertuigkilometer voor het segment 

zonder telpost. Het aantal voertuigkilometer op een segment zonder telpost is dan gelijk aan de som 

over de zes gekoppelde segmenten met telpost van het jaartotaal van de wegvakbelastingen (van het 

segment zonder telpost) vermenigvuldigd met de unieke factor van het segment met telpost en 

vermenigvuldigd met het aandeel van het segment met telpost.  

Voor een weg op het onderliggend wegennet kijkt PROMOVIA versie 2.1 eerst of de desbetreffende 

link in een betrouwbare gemeente gelegen is. Indien de gemeente beschouwd wordt als betrouwbaar 

(op basis van telposten op het onderliggend wegennet) wordt volgende methode toegepast: Een 

segment zonder telpost wordt gekoppeld aan segmenten met telposten, maar in tegenstelling tot 

versie 1.2 wordt nu enkel gekeken naar segmenten op het onderliggend wegennet. Voor de 

segmenten met telposten wordt een unieke factor berekend. Voor de berekening van het aantal 

voertuigkilometer wordt dezelfde methode toegepast die wordt gebruikt voor de berekening op het 

hoofdwegennet. 
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Een segment gelegen in een onbetrouwbare gemeente wordt niet meer gekoppeld aan segmenten 

met telposten. Er wordt van de desbetreffende gemeente verwacht dat er een gebrek is aan telposten 

in de nabije omgeving. Voor deze segmenten wordt door PROMOVIA versie 2.1 een generieke factor 

berekend. Deze factor wordt bepaald voor personenwagens, lichte en zware vrachtwagens. De 

generieke factor is gelijk aan de verhouding van het Vlaamse jaartotaal van alle tellingen op het 

onderliggend wegennet (met een onderscheid op basis van urbanisatiegraad) en het Vlaamse 

jaartotaal van de wegvakbelastingen op die segmenten met tellingen op het onderliggend wegennet. 

Deze factor wordt vervolgens toegepast op elk segment van het onderliggend wegennet in een 

onbetrouwbare gemeente. 

De uitvoer van PROMOVIA versie 2.1 is een lijst van alle wegsegmenten met de berekende 

voertuigprestaties op jaarbasis voor elk wegsegment. 


