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1 Inleiding 

De afgelopen decennia heeft de Vlaamse overheid een aantal strategische 
verkeersmodellen ontwikkeld. Deze strategische verkeersmodellen kunnen onderverdeeld 
worden in 2 klassen: 

• strategische personenmodellen: hierin ligt de focus op het personenverkeer, al 
wordt ook expliciet rekening gehouden met het vrachtverkeer over de weg; 

• strategisch(e) vrachtmodel(len): in dit strategisch verkeersmodel wordt enkel 
vrachtverkeer beschouwd (weliswaar onderverdeeld in verschillende vervoersmodi). 

Binnen de klasse van de strategische personenmodellen wordt ook onderscheid gemaakt 
in 2 families: 

• strategisch personenmodel Vlaanderen: hiervan is enkel een eerste generatie versie 
beschikbaar; 

• provinciale verkeersmodellen: de meest recente versie hiervan is 3.6.1. 

In de modelstructuur van de provinciale verkeersmodellen kunnen drie aparte 
modelinstrumenten onderscheiden worden: 

• BASMAT: het vraagmodel waarmee de basismatrices berekend worden; 
• MM: het eigenlijke multimodale (ontwikkel)model waarin de overige stappen 

gebeuren (vervoerwijzekeuze, kalibratie en toedeling); 
• RMM: het van MM afgeleide rekenmodel waarin geen kalibratiemodule voorzien is. 

 
In deze nota wordt het modelinstrument BASMAT versie 3.6 beschreven. BASMAT versie 
3.6 wordt gebuikt om de vraagmatrices te berekenen voor de provinciale 
verkeersmodellen versie 3.6.0 en 3.6.1. De vraagmodellering voor versie 3.6.0 en versie 
3.6.1 is voor het grootste deel identiek, het enige verschil situeert zich in een betere 
parametrisatie van het motief winkel in versie 3.6.1. 
 
Het provinciaal verkeersmodel bestaat klassiek uit vijf stappen: 

− Tripgeneratie (en tijdstipkeuze): hierbij wordt voor de beschouwde tijdsperiode 
berekend hoeveel verplaatsingen er in iedere zone vertrekken en aankomen. 

− Tripdistributie: in deze stap worden de globale verplaatsingen per zone verdeeld 
over alle herkomsten en bestemmingen. Het resultaat hiervan zijn de globale 
verplaatsingsmatrices of HB-matrices. 

− Vervoerwijzekeuze: in functie van de aantrekkelijkheid van de verschillende 
vervoersmodi worden de HB-matrices opgedeeld in verplaatsingsmatrices per 
vervoersmodus (auto, fiets, te voet en openbaar vervoer). 

− Kalibratie: de HB-matrices voor de modi auto en openbaar vervoer worden 
gekalibreerd in functie van de beschikbare tellingen. 

− Toedeling of routekeuze: in de laatste stap worden de resulterende HB-matrices 
toegedeeld voor de verschillende vervoersmodi, met uitzondering van fiets en te 
voet. 

 
In het modelinstrument BASMAT worden de eerste 2 stappen uitgevoerd. Nadien dienen 
de resulterende herkomst-bestemmingsmatrices als input voor het multimodaal 
verkeersmodel (MM) waar de vervoerwijzekeuze en toedeling plaatsvinden. 
De herkomst-bestemmingsmatrices worden berekend per provincie en per motief. De vijf 
motieven zijn: werk, school, winkel, recreatief/sociaal bezoek en overig. 
 
BASMAT berekent de vraagmatrices zowel voor een basisjaar als voor een toekomstjaar. 
In vorige versies van de provinciale verkeersmodellen bestonden hiervoor twee aparte 
modelinstrumenten: BASMAT voor het basisjaar en GROEIMAT voor het toekomstjaar. 
Vanaf versie 3.6 zijn beide instrumenten geïntegreerd tot één modelinstrument BASMAT. 
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In de eerste generatie van de provinciale verkeersmodellen gebeurde het distribueren via 
een klassiek zwaartekrachtmodel. Deze techniek volgt het principe dat producties en 
attracties van verplaatsingen volgens een zwaartekrachtparameter, gevormd door een 
combinatie van verplaatsingskosten en –weerstanden, verdeeld worden. Deze procedure 
werd geruime tijd succesvol ingeschakeld en heeft zijn voornaamste verdiensten wanneer 
er weinig bronmateriaal rond HB-patronen bekend is. De socio-economische enquête 
2001 (SEE2001) bevat echter zeer veel informatie over het distributiepatroon van de 
motieven werk en school. In de gevallen dat een dergelijke volledig geobserveerd 
patroon beschikbaar is, is het mogelijk om via andere groeifactortechnieken een correcte 
distributie uit te voeren. Hierbij zullen de producties en attracties van verplaatsingen dit 
bestaande patroon als leidraad gebruiken eerder dan de rationele 
verplaatsingsweerstanden. Deze techniek werd al met succes toegepast in de vorige 
versies van BASMAT, versie 3.4 en versie 3.5. In BASMAT versie 3.6 wordt dit 
distributieproces verder verfijnd. 
 
Een andere belangrijke verbetering van BASMAT is de manier waarop de tijdstipkeuze 
gebeurt. Enerzijds werd de TIME-module veel flexibeler, in plaats van per gewenst uur 
een aparte subgroep te moeten programmeren is er nu één subgroep die het proces voor 
alle uren uitvoert. De vroegere module ‘VYTIME’ is vervangen door matrixblokjes.  
Anderzijds werd het tijdstipkeuzeproces zelf ook aangepast. Daar waar vroeger gewerkt 
werd met het rechtstreeks toepassen van de tijdstipverdeling op de dagmatrix en daarna 
afgerond, wordt er nu gewerkt met de techniek van loting. Op deze manier treden er 
geen ‘verschuivingen’ op en is de som van alle uurmatrices gelijk aan de dagmatrix. 
 
In versie 3.6 worden, naast de totale matrices, ook de heen- en terugmatrices apart 
opgeleverd. Bij modellering van openbaar vervoer in Voyager heeft men de heen- en 
terugrichting immers apart nodig om het voor- en natransport goed te kunnen 
modelleren. Voor het voortransport zijn andere modi mogelijk dan voor het natransport. 
 
Deze nota beschrijft de modelopbouw in detail en rapporteert de gevolgde algoritmes en 
processen.  
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2 Opbouw model 

2.1 ALGEMEEN 

In versie 3.6 zijn de modules BASMAT en GROEIMAT, respectievelijk gebruikt voor de 
opmaak van basismatrices in de referentiesituatie en de opmaak van basismatrices in de 
toekomstsituatie, geïntegreerd in één enkele applicatie. 

2.1.1 BASMAT 
BASMAT wordt praktisch ingezet voor de opmaak van basisverplaatsingsmatrices per 
motief, voor een gewenst dagdeel.1 
 
Het distributiemodel van BASMAT werkt volgens twee verschillende procedures, 
afhankelijk van het feit of voor het betreffende motief een geobserveerde relatiematrix 
beschikbaar is of niet. 
 
Voor de motieven werk en school beschikken we over een geobserveerde relatiematrix 
uit de socio-economische enquête SEE 2001. Deze matrix geeft de relatie weer tussen de 
woonplaats enerzijds en de werk- en schoolplaats anderzijds van de inwoners van België.  
Deze relatiematrix uit 2001 wordt met behulp van de socio-economische gegevens 2007 
omgezet tot een relatiematrix voor 2007. In een volgende stap wordt op basis van de 
relatiematrix en gebruik makend van verplaatsingscoëfficiënten een verplaatsingsmatrix 
voor 2007 opgebouwd. 
 
Voor de motieven winkel, recreatief/sociaal bezoek en overig beschikken we niet over 
een geobserveerde relatiematrix 2001. Bijgevolg wordt gewerkt volgens de klassieke weg 
waarbij er, op basis van de socio-economische gegevens 2007 en 
verplaatsingscoëfficiënten uit het OVG, producties en attracties worden berekend. Deze 
worden vervolgens gedistribueerd met behulp van een op kosten gebaseerde 
utilitymatrix. Resultaat hiervan is een synthetische verplaatsingsmatrix 2007. 
 
De geobserveerde SEE-matrix 2001 beslaat enkel België. De buitenlandse verplaatsingen 
worden op dagbasis gemodelleerd in het model grensoverschrijdende verplaatsingen, op 
‘BouwBlok’- en ‘BouwBlok Buitenland’-zoneringsniveau2. In BASMAT wordt het gewenste 
tijdstip geëxtraheerd en worden de matrices geaggregeerd naar de modelzonering van de 
betreffende provincie. 

2.1.2 GROEIMAT 
In GROEIMAT, de module die HB-matrices opmaakt voor de toekomst, gebeurt de 
distributie voor de motieven werk en school op basis van de BASMAT-resultaatmatrices 
van het referentiejaar. Voor de overige motieven wordt gewerkt met een klassiek 
zwaartekrachtmodel. 

1Toch is het geen echt tijdstipkeuzemodel waarin de tijdstipkeuze gemaakt wordt op 
basis van kosten. Het is eerder een beschrijvend model die de werkelijkheid, afgeleid uit 
het OVG, simuleert. 
 
2 De bouwblokzonering komt ongeveer overeen met de statistische sectoren, maar is hier 
en daar nog meer verfijnd. De zoneringen van de provinciale modellen zijn aggregaties 
van deze BB-zonering. De BouwBlok-zonering Buitenland vormt de basiszonering in het 
buitenland, en is afkomstig vanuit het grensoverschrijdend model. 
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2.2 MODELSYSTEEM IN CUBE SCENARIO MANAGER EN APPLICATION 
MANAGER 

Het modelinstrument bestaat uit een overvloed aan rekenprocessen en –technieken die 
binnen een CAD-structuur worden beheerd. Deze flowchartopmaak vergemakkelijkt de 
opbouw en het onderhoud van de algoritmes en ondersteunt het gegevensbeheer, 
waardoor de ontwikkelaar zich kan richten op de meer strategische en inhoudelijke 
kenmerken van het modelinstrument. Bovendien biedt deze flowchart een leesbaar en 
duidelijk overzicht omtrent het functioneren van het model. 

2.2.1 Flowchart in Cube 

 
 

 
Bovenstaande flowchart geeft de verschillende deelprocessen weer: 
 

• SDGMOD: behandeling van de SDG’s, in GROEIMAT wordt hier een 
databank voor de toekomst opgebouwd. 

• NIS 2001: opbouw geobserveerde relatiematrix 2001, enkel in BASMAT 
• Balancing Factors/Tripends: opmaak balanceerfactoren op basis van 

SDG, voor opbouw relatiematrix 2007 in BASMAT en relatiematrix 
toekomst in GROEIMAT. 

• Kosten: kostenberekening, voor opmaak utilities 
• Extra: eventueel toevoegen van extra verplaatsingen 
• Buitenland: aggregatie matrices vanuit het grensoverschrijdend model 
• Distributie: distributieproces, resultaat is een relatiematrix 
• Time: opbouw verplaatsingsmatrix voor gewenst dagdeel 
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• Massacorrectie: massacorrectie van toekomstmatrices, enkel in 
GROEIMAT 

2.2.2 Scenario Manager 
De Scenario Manager ondersteunt het gebruik van verschillende verkeersmodellen binnen 
één identieke modelstructuur. Op die manier kan het verkeersmodel gebruikt worden 
voor de verschillende provincies. 
 

In het linkerbovenvenster wordt een overzicht van de opgenomen 
scenario’s (provincies) getoond, per scenario is het mogelijk om 
aparte sleutels in te stellen. Deze zogenaamde sleutels laten toe om 
modelspecifieke data, zoals bestandslocaties maar ook parameters, te 
coderen, zodanig dat bij wisselen van verkeersmodel (provincie) de 
correcte en modelspecifieke verwijzingen in de modelstructuur en 
flowchart geïntegreerd worden. 
 
Het is noodzakelijk te wijzen op de ‘erffunctionaliteit’ van deze 
sleutels in deze scenario-structuur: kinderen van scenario’s erven de 
waardes van de sleutels van de ouders, tenzij ze specifiek 
overschreven worden. Deze scenariospecifieke instellingen worden in 
het sleutelvenster (‘Keys’), linksonder, in het vet weergegeven. 
 
Grosso modo worden de sleutels in drie niveaus ingedeeld: 
systeemspecifiek, modelspecifiek en periodespecifiek. 
Systeemspecifieke sleutels worden eenmalig voor alle modellen 
ingesteld. Meestal gaat het hier om instellingen die te maken hebben 
met bestands- en systeemlocaties. Op deze manier kunnen volledige 
modelinstrumenten eenvoudig migreren tussen pc-omgevingen. 
Modelspecifieke sleutels verschillen per model, zoals de naam, 
basisparameters, .... Periodespecifieke sleutels onderscheiden binnen 
een model de verschillende gemodelleerde tijdstippen en eventuele 
uitzonderingen op evenwichtssituaties. 

 
De catalog-structuur bevat zowel de keys voor BASMAT als voor GROEIMAT. Wanneer 
‘Refjaar’ gelijk is aan het door te rekenen ‘Jaar’ wordt een BASMAT-proces opgestart. In 
het andere geval is het GROEIMAT die doorrekent voor het gekozen ‘Jaar’ met ‘Refjaar’ 
als referentiejaar. In het laatste geval moeten er wel BASMAT-resultaatmatrices 
beschikbaar zijn voor het referentiejaar. Deze worden immers gebruikt voor de distributie 
in GROEIMAT. 
 
Volgende sleutels zitten in de catalog van BASMAT-GROEIMAT: 
 

• Scen. Name: de naam van het scenario, zoals deze bovenaan in het scenario-
overzicht wordt opgegeven. Om deze reden is deze sleutel logischerwijze steeds 
periodespecifiek en dus visueel in het vet weergegeven; 

• Basislocatie: folderverwijzing met de basislocatie van het gehele modelsysteem. 
Deze sleutel is verplicht systeemspecifiek en wordt gezet op het hoogste niveau, 
zijnde bij variant genaamd ‘Scenarios’. Deze folderverwijzing eindigt op een 
backslash ‘\’, zodat de scriptcodes duidelijk naar folders verwijzen. Wanneer het 
volledige modelsysteem migreert, dient enkel deze sleutel bijgewerkt te worden 
om het volledige instrument te laten functioneren; 

• Provincie: drielettercode in hoofdletters. Hiermee wordt het model gekenmerkt. In 
verschillende algemene, niet-modelspecifieke datasets wordt naar velden 
verwezen via deze modelsuffix. Deze sleutel is dan ook modelspecifiek. De 
standaard opgenomen suffixen zijn ANT, OVL, LIM, WVL, VLB en VLA. Deze 
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drielettercode wordt ook als naam van een subfolder gebruikt bij de opname van 
modelspecifieke databestanden; 

• Zones: getal met als waarde het aantal zones die het specifieke model bevat. In 
vele gevallen is deze parameter uit een modelmatrix of –netwerk af te leiden, 
maar dit is niet altijd het geval. Deze modelspecifieke sleutel moet dan ook 
opgenomen worden; 

• Jaar: deze sleutel geeft een aanduiding van het jaar waarvoor de basismatrices 
worden opgemaakt; 

• Refjaar: deze sleutel geeft het referentiejaar aan. Wanneer een GROEIMAT-proces 
wordt opgestart moeten er BASMAT-resultaatmatrices van een referentiejaar 
beschikbaar zijn, welke gebruikt worden als basis voor de distributie in 
GROEIMAT. De sleutels ‘Jaar’ en ‘Refjaar’ worden gebruikt om te schakelen tussen 
BASMAT en GROEIMAT. Wanneer ‘Refjaar’ en het door te rekenen ‘Jaar’ dezelfde 
waarde hebben wordt een BASMAT-proces opgestart. In het andere geval is het 
GROEIMAT die doorrekent voor het gekozen ‘Jaar’ met ‘Refjaar’ als referentiejaar; 

• Uren: selectie van de gewenste uren. Men kan aparte uren of tijdsblokken 
opvragen: 

o Bv. 7, 9, 11: nu worden de uren 7 tot 8, 9 tot 10 en 11 tot 12 berekend, 
dus driemaal 1 uur; 

o Bv. 10-12: nu wordt het tijdsblok bestaande uit de uren 10, 11 en 12 
berekend, dus aansluitend 3 uur; 

o Bv. 8, 17-18: het uur 8 tot 9, plus het tijdsblok 17 tot 19 wordt 
berekend. Dus eerst 1 uur, vervolgens 2 uur. 

• Gemiddeld: boolean, geeft aan of de ouputmatrices al dan niet moeten gemiddeld 
worden over de geselecteerde uren; 

• Overlap: boolean, geeft aan of er met of zonder ‘overlap’ moet gerekend worden. 
De overlap geeft een indicatie van het aantal verplaatsingen die beginnen vóór 
het te modelleren uur, maar wel doorlopen in het te modelleren uur; 

• Overlappar: Geeft aan hoeveel procent van de overlap wordt meegenomen in de 
berekeningen. Staat default op 0.5; 

• ExtraVpln: boolean, geeft aan of de verplaatsingen van en naar de luchthaven al 
dan niet moeten vervangen worden door geobserveerde verplaatsingen. Gebeurt 
alleen in het provinciaal model Vlaams-Brabant; 

• VraagVar: bepaalt het pad van de vraagfolder waar de HB-resultaatmatrices 
terecht komen: 
{basislocatie}Rundata\Modelspecifiek\{Provincie}\Vraag\{Jaar}\{VraagVar}\... 

• AanbodVar: bepaalt het pad van de aanbodfolder waar het input netwerk, nodig 
voor de kostberekening, zich bevindt: 
{Basislocatie}Rundata\Modelspecifiek\{Provincie}\Aanbod\{Jaar}\{AanbodVar}\n
et.net 

• RefVraagVar: bepaalt het pad van de referentievraagfolder, waar zich de BASMAT-
resultaatmatrices van de referentiesituatie bevinden, deze dienen als basis voor 
het distributieproces in GROEIMAT. 

• ParamScen: bepaalt het pad van de parameterfolder: 
{Basislocatie}RUNDATA\ALGEMEEN\PARAMETERS\{Jaar}\{ParamScen}\... 

• ExtraScen: bepaalt mee het pad van de folder waar de EXTRA-matrices zich 
bevinden: {Basislocatie}RUNDATA\ALGEMEEN\EXTRA\{Jaar}\{ExtraScen}\... 

• GrensScen: bepaalt het pad van de folder van de grensoverschrijdende matrices: 
{Basislocatie}Rundata\Algemeen\Grens\{Jaar}\{GrensScen}… 
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• TWScen: bepaalt de locatie van de tewerkstellingsscenario’s: 
{Basislocatie}Rundata\Algemeen\Groeidata\Tewerkstelling\{TWScen}\... 

• LeaseScen: bepaalt de locatie van het leasewagenbestand: 
{Basislocatie}RUNDATA\ALGEMEEN\Groeidata\Autobezit\{LeaseScen}\... 

• AutoScen: bepaalt de locatie van het bestand ‘Autotot.xls’: 
{Basislocatie}RUNDATA\ALGEMEEN\Groeidata\Autobezit\{AutoScen}\Autotot.xls 

• MaxDens: als de bevolkingsdichtheid in een statistische sector groter is dan deze 
parameter kan er geen bevolking meer toegevoegd worden in toekomstscenario’s.  

• Versie: modelversie 
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3 Socio-economische gegevens 

Binnen BASMAT/GROEIMAT vormen de socio-economische gegevens belangrijke 
inputgegevens. Deze gegevens werden opnieuw verzameld voor het basisjaar 2007 en 
worden bewaard in de SDG-databank onder RUNDATA\ALGEMEEN\SDG, op statistische 
sectorniveau3. 
Dit hoofdstuk beschrijft de verzameling en opbouw van de socio-economische gegevens. 
Volgende thema’s komen aan bod: 

1. Bevolking: inwoners en gezinnen 
2. Schoolbevolking 
3. Schoolgaanden 
4. Autobezit 
5. Werkzaamheidsgraad 
6. Tewerkstelling 
7. Verdeling werkzamen per tewerkstellingssector 

3.1 BEVOLKING 

De bron van deze data zijn de NIS-bevolkingsstatistieken van 2007. Deze gegevens zijn 
verzameld op statistische sectorniveau. 
Voor de inwoners wordt volgende indeling in leeftijdsklassen gebruikt: 0-5 jaar, 6-11 
jaar, 12-17 jaar, 18-24 jaar, 25-34 jaar, 35-49 jaar, 50-64 jaar, >65 jaar.  
Voor de gezinnen is volgende indeling gebruikt: gezinnen met 1, 2 ,3 ,4 of meer 
personen. 

3.2 SCHOOLBEVOLKING 

3.2.1 Vlaanderen 
Vanuit de Stafdienst Onderwijs en Vorming beschikken we over alle 
schoolbevolkinggegevens voor Vlaanderen (begin 2007), op adresbasis, zowel voor de 
basisschool, middelbare school en hogescholen en universiteiten. Deze gegevens werden 
gematched op statistische sectorniveau. 

3.2.2 Wallonië en Brussel 
Voor Wallonië en Brussel werd in eerste instantie een beroep gedaan op de SEE2001. 
Daarnaast beschikten we over een file met per gewest en per schoolcategorie de totale 
schoolbevolking (in Brussel zelfs per gemeente). De gegevens afgeleid uit de SEE2001 
werden gecorrigeerd4 zodat de totalen in Wallonië en Brussel (per gemeente) kloppen. 

3 Eigenlijk is het niet helemaal op statistische sectorniveau, maar op bouwblokzonering 
niveau. Deze bouwblokzonering is afgeleid van de statistische sectorenlaag, en komt er 
dus grotendeels mee overeen, maar is hier en daar nog verfijnd. Wanneer er in het 
vervolg van dit document gesproken wordt over statistische sectoren wordt er dus 
eigenlijk de bouwblokzonering bedoeld. 
4 Uitzondering hierop vormen de kleuters in Wallonië. Aangezien hun aantal vanuit de 
SEE2001 te laag was is hierop geen doortrekking gebeurd zodat het totaal zou kloppen. 
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3.3 SCHOOLGAANDEN 

3.3.1 Vlaanderen 
Voor Vlaanderen beschikken we over de Scholendatabank (2006) van het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs. Hieruit kunnen alle schoolgaanden voor elke schoolcategorie op 
statistische sectorniveau gematched worden. Uitzondering vormen de schoolgaanden van 
de hogescholen en universiteiten, deze zijn niet in de scholendatabank opgenomen. De 
schoolgaanden voor deze laatste categorieën werden afgeleid uit de leeftijdsklasse 18-24 
jaar, door toepassing van een percentage. 

3.3.2 Wallonië en Brussel 
Voor Wallonië en Brussel werden de schoolgaanden per categorie afgeleid door een factor 
toe te passen op de verschillende leeftijdsklassen. Deze factoren werden afgeleid uit de 
gegevens voor Vlaanderen. 

3.4 AUTOBEZIT 

Vanuit de DIV beschikken we over het autobezit op adresbasis, wat gematched werd 
naar statistische sectoren. Bedrijfswagens moesten hier uitgefilterd worden. 

3.5 WERKZAAMHEIDSGRAAD 

De werkzaamheidsgraad per gemeente voor Vlaanderen is te vinden op de website van 
Steunpunt WSE. Volgende onderverdeling per leeftijdsklasse is gemaakt:  

• 18-24 jaar 
• 25-49 jaar 
• 50-64 jaar 

Voor Wallonië werd beroep gedaan op een document van IWEPS (Institut Wallon de 
l’évaluation, de la prospective et de la statistique), dat ook werkzaamheidscijfers weergaf 
per gemeente en per leeftijdscategorie. 
Voor de Brusselse gemeenten werd een inschatting gemaakt van de 
werkzaamheidspercentages. 

3.6 TEWERKSTELLING 

Voor de tewerkstelling beschikken we over verschillende bestanden: 
• “Ext_pub-onderneming-zap-ovam_20070725161526000.txt”: extract uit de 

Kruispuntdatabank van Ondernemingen (2007), bestaande uit ondernemingen en 
vestigingseenheden met hun attributen. 

• “Ext_pub-onderneming-zap-ovam-activiteiten_20070725161526000.txt”: extract 
uit de Kruispuntdatabank van Ondernemingen (2007), met per onderneming of 
vestigingseenheid de NACE-code. 

• “KBO_view_locatie_distinct.txt”: Extract uit de Kruispuntdatabank van 
Ondernemingen, met per onderneming of vestigingseenheid de X-Y-coördinaten 
(vooral van ondernemingen uit Vlaanderen). 

• “RSZ_Tw_Per_Vest.mdb”: RSZ-gegevens van vierde kwartaal 2005, lijst van alle 
RSZ-plichtige ondernemingen en hun vestigingseenheden, met per onderneming 
en vestigingseenheid een personeel-dimensieklasse. 

• “Vestigingen.xls”: Databank Diagnostiek Woon-werk, waarin alle bedrijven met 
meer dan 100 werknemers zijn opgenomen. 
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Verschillende Visual Express programma’s combineren bovenstaande files om uiteindelijk 
tot de tewerkstellingsgegevens en zelfstandigengegevens in de gewenste categorieën per 
statistische sector te komen. 

3.6.1 Werknemers 
Volgende stappen worden doorlopen: 
 

1. Een eerste applicatie combineert bovenstaande files om te komen tot een lijst van 
ondernemingen en vestigingseenheden met volgende attributen (voor zover deze 
terug te vinden zijn in bovenstaande files): 

- Onderneming: Ondernemingsnummer5, aantal vestigingen, NACE-code(s), 
korte naam, dimensieklasse personeel, straat, huisnummer, postcode, 
gemeente, lange naam, toestand, vorm, RSZ-nr, X, Y  

- Vestigingseenheid: Vestigingseenheidsnummer6, NACE-code(s), 
dimensieklasse personeel, straat, huisnummer, postcode, gemeente, X, Y, 
aantal personeelsleden 

 
Hierbij worden eerst de vestigingen in de RSZ-databank overlopen, vervolgens de 
vestigingen uit de Databank Diagnostiek Woon-werk en tenslotte de vestigingen 
uit de Kruispuntdatabank van de Ondernemingen die niet voorkomen in de vorige 
bestanden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de rechtsvorm en toestand 
zoals opgenomen in de KBO. In de file toestand_rechtsvorm.txt is opgenomen 
welke toestanden en rechtsvormen horen bij een actieve onderneming. 
 

2. Een tweede applicatie verwerkt het resultaat van stap 1 verder:  
- enkel de belangrijkste attributen worden weerhouden; 
- de NACE-codes worden vereenvoudigd tot één code; 
- vestigingen met verschillende vestigingsnummer (een voorlopig beginnend 

met “1” en een definitief beginnend met “2”) maar met zelfde adres worden 
beschouwd als één vestiging; 

- op basis van de personeel-dimensieklasse uit RSZ wordt een raming van het 
aantal personeelsleden gemaakt, begrensd door een boven- en ondergrens. 
Wanneer het aantal personeelsleden exact gekend is uit de Databank 
Diagnostiek Woon-werk wordt de onder- en bovengrens hieraan gelijk 
gesteld. 

 
Van ongeveer de helft van deze ondernemingen en vestigingen zijn de X,Y-
coördinaten bekend en kunnen ze dus gemakkelijk, bv. via Mapinfo, gekoppeld 
worden aan een statistische sector. Van de andere helft van de ondernemingen en 
vestigingen is enkel het adres gekend en moet er een matching gebeuren van 
adres naar statistische sector. Dit laatste is gebeurd in het Verkeerscentrum. 
 

3. De volgende applicatie berekent op basis van de resultaten van voorgaande 
stappen per statistische sector en per tewerkstellingscategorie het aantal 
personeelsleden, een ondergrens en bovengrens hierop, het aantal bedrijven 
zonder info over het aantal personeelsleden, het aantal bedrijven met meer dan 
1000 personeelsleden en het totaal aantal bedrijven. 
Het resultaat hiervan wordt verbeterd met behulp van de vroegere 
correctiebestanden aangeleverd door DE LIJN. Concreet werden aantallen 
personeelsleden, ondergrenzen en bovengrenzen aangepast.  
 

5  Een ondernemingsnummer is een 10-delige cijfercode, beginnend met een “0” 
6  Een vestigingseenheidsnummer is een 10-delige cijfercode, beginnend met een “2”  

 p. 10 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

                                                 



 

Ter validatie beschikken we nog over bijkomende bestanden: bestanden met 
personeelsleden in de onderwijssector (vanuit de Stafdienst Onderwijs en 
Vorming) en bestanden met aantallen federale en Vlaamse ambtenaren (sector 
administratie). In deze stap wordt nagekeken of de aantallen uit deze bestanden 
minstens in bovenstaand resultaat zitten en waar nodig worden deze aantallen als 
ondergrens mee opgenomen. 
 

4. Een laatste applicatie tenslotte verwerkt de resultaten van stap 3, rekening 
houdend met de totalen per tewerkstellingscategorie en gemeente van de RSZ 
(4de kwartaal). Concreet wordt er gekeken naar ondergrenzen, bovengrenzen, 
aantal onbekende en aantal ‘meer-dan-duizend’ bedrijven om de tewerkstelling 
per gemeente zo goed mogelijk over de statistische sectoren te verdelen. 
 

5. Daarna worden nog een aantal uitbreidingen (verkregen vanuit de 
correctiebestanden van DE LIJN) manueel ingevoerd. 

 
6. Vervolgens wordt een factor toegepast om de totalen (welke eigenlijk totalen zijn 

van eind 2005) op te hogen naar de totalen van het eerste kwartaal 2007. 
 
7. Tot slot zijn er in een aantal gebieden nog een aantal manuele wijzigingen 

doorgevoerd: 
- gebied rond Zaventem 
- haven van Zeebrugge 

3.6.2 Zelfstandigen 
Aan iedere onderneming die niet in de RSZ-bestanden voorkomt, dus waarvan geen 
werknemers gekend zijn, wordt één zelfstandige toegekend. 
Nadien wordt een factor toegepast om het totaal te laten overeenkomen met dat van het 
eerste kwartaal 2007. 

3.7 WERKZAMEN PER TEWERKSTELLINGSSECTOR 

Vanuit de SEE2001 wordt een nieuwe verdeling van werkzamen per tewerkstellingssector 
per gemeente opgesteld.  Deze wordt opgenomen in de gemeentelijke SDG-databank. 
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4 Detailprocessen 

In dit hoofdstuk wordt per fase en onderdeel dieper ingegaan op de algoritmes, scripts en 
keuzeprocessen van BASMAT/GROEIMAT. Elk onderdeel wordt inhoudelijk en technisch 
voldoende gedetailleerd om een volledig inzicht te krijgen in alle mechanismen. De 
technische scriptvertaling wordt echter niet volledig beschreven, aangezien de 
ontwikkelaar deze in de eigenlijke modelstructuur kan raadplegen. Onderstaande titels 
geven telkens de benaming van de blokken en modules in BASMAT/GROEIMAT weer. 

4.1 SDGMOD 

 
 
In dit onderdeel worden de socio-economische gegevens behandeld. SDGMOD heeft als 
belangrijkste functie de modificatie van de invoer SDG-databank volgens welbepaalde 
regels naar een uitvoer SDG-databank die door de rest van BASMAT gebruikt kan 
worden. In- en uitvoer omvatten daarom logischerwijze een Acces-databank. Daarnaast 
kunnen in totaliteit 10 vrij-formaat databestanden aangereikt worden, die op zich 
welbepaalde verdelingen, regels of formuleringen meenemen. In een invoer 
scriptbestand wordt de correcte functie geselecteerd, met daarbij de voor die functie 
benodigde parameters. Daarnaast bevat dit script ook de verduidelijkingen omtrent de 
invoerbestanden. 
 
Voor een BASMAT-proces betekent dit dat de kotstudenten geherlokaliseerd worden naar 
hun kotadres en dat de leasewagens verdeeld worden over alle statistische sectoren. 
Voor GROEIMAT worden de socio-economische gegevens geüpdated naar het 
toekomstjaar: de bevolking en de tewerkstelling wordt aangepast, het aantal auto’s 
wordt geüpdated. Daarnaast worden net zoals in de basissituatie de kotstudenten 
geherlokaliseerd en de leasewagens verdeeld. 
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4.1.1 Pilot – Rekenvolgorde 1 
Afhankelijk van de waarde van de keys ‘Refjaar’ en ‘Jaar’ wordt een BASMAT- of een 
GROEIMAT-proces opgestart. Wanneer beide keys hetzelfde jaartal bevatten is het een 
BASMAT-proces, in het andere geval een GROEIMAT-proces. Dit blokje Pilot stuurt dit 
keuzeproces. In geval van BASMAT ‘runnen’ de blokjes met rekenvolgorde 2 en 3, in 
geval van GROEIMAT ‘runnen’ de blokjes met rekenvolgorde 5, 6, 7, 8 en 9. 

4.1.2 Verdeel kotstudenten – Rekenvolgorde 2 
BASMAT - Een groot deel van de studenten van het hoger onderwijs vertrekken voor hun 
woon-schoolrelatie niet vanuit hun woonplaats, maar vanuit hun kotadres, vooral op die 
relaties waar de afstand thuis-school groot is. In deze SDGMOD wordt dan ook de 
herlokalisatie van de kotstudenten, van hun woonplaats naar hun kotadres, uitgevoerd.  
Voor de re-allocatie van de kotstudenten zijn drie informatiebestanden nodig: 

1. Arrondissementele verdeling studenten op kot, universiteit: 
Dit bestand in CSV-formaat geeft input rond de kans dat een bepaalde 
student uit een bepaalde statistische sector op kot gaat en relateert deze 
kans opnieuw aan een kot-arrondissement. 
Deze tabel wordt in matrixvorm opgegeven, waarbij de rijen staan voor de 
arrondissementen van woonplaats en de kolommen voor de 
arrondissementen van kotplaats. Elke cel geeft dan een procentuele kans 
tot re-allocatie op. Per regel moet de som van kansen niet gelijk zijn aan 1, 
of 100%: dit rijtotaal duidt enkel op de kans dat een studerende inwoner 
van het specifieke arrondissement op kot gaat, gemiddeld genomen zou dit 
op ongeveer 40% moeten uitkomen. 
 

2. Arrondissementele verdeling studenten op kot, hogeschool: 
Dit bestand is analoog aan het vorige, maar dan met focus op de 
hogeschoolstudenten. 
 

3. Sectoriële verdeling kotadressen: 
Het laatste CSV-bestand is een oplijsting van alle statische sectoren met 
daarbij een indicatie van aandeel van kotadressen binnen het 
arrondissement van de statistische sector in kwestie. De uiteindelijke 
applicatie verdeelt de kotstudenten voor een bepaald arrondissement 
volgens de interne gewichten die hier opgegeven worden, met de totale 
som voor weging natuurlijk opgedeeld naar arrondissement. 
Op deze manier kan de opgenomen informatie naar inhoud en concept 
variëren naar kans, aandeel of absoluut getal: de waarde op zich is 
betekenisloos, enkel in relatie tot de andere gewichten binnen het 
arrondissement. 

 
De applicatie schrijft een resultaat SDG-databank weg met daarin de aanpassingen. In 
het logbestand van SDGMOD wordt echter ook een eerste samenvatting gerapporteerd, 
zoals de tabel op de volgende pagina voor een standaard toepassing in de huidige 
situatie illustreert. 
In totaliteit werden bijna 56.000 universiteitsstudenten en ruim 37.000 
hogeschoolstudenten gere-alloceerd. Voor elk arrondissement geeft het rapport het 
aantal bijkomende studenten. 
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Aantal studenten 
Arrondissement Universiteit Hogeschool 

11 2585.6 3547.7 
12 83.8 547.6 
13 68.2 746.7 
21 7937.9 5893.5 
23 165.0 352.9 
24 16973.6 4340.2 
25 6031.9 690.4 
31 49.4 757.8 
32 3.4 4.5 
33 9.0 5.2 
34 390.0 1098.7 
35 38.0 385.7 
36 25.7 128.4 
37 10.6 52.7 
38 0.0 2.4 
41 10.9 181.4 
42 6.0 29.6 
43 1.6 5.6 
44 12046.4 8076.5 
45 6.4 12.7 
46 13.7 87.5 
51 11.9 195.4 
52 49.2 227.8 
53 1603.4 1043.7 
54 4.1 8.5 
55 8.6 88.0 
56 5.5 7.6 
57 33.3 278.0 
61 29.7 167.9 
62 3380.6 3879.0 
63 17.0 200.5 
64 1.6 2.9 
71 1060.0 1884.8 
72 23.3 22.3 
73 54.9 56.9 
81 28.4 93.7 
82 5.6 63.8 
83 2.1 7.0 
84 9.2 92.1 
85 34.3 145.1 
91 9.1 75.4 
92 2945.6 1762.7 
93 7.8 15.6 

Totaal 55782.3 37266.4 
Tabel: Kotstudenten per arrondissement 

 
Duidelijk te zien is dat Leuven en Gent de grootste kotpopulatie hebben, met voor beide 
over de 20.000 kotstudenten. Brussel komt boven de 10.000, en Antwerpen, met 
voornamelijk hogeschool kotstudenten, Luik en Louvain-La-Neuve kennen ook een 
aanzienlijk populatie. 
Op te merken valt dat deze re-allocatie een volledige verschuiving inhoudt: dit betekent 
dat de studenten uit hun woonplaats weggenomen worden, dus ook uit de cijfers voor 
het leeftijdscohort 18-24. Aan de kant van het kotadres worden deze volumes 
respectievelijk bij opgeteld. Voor kleinere steden zoals Leuven en Louvain-La-Neuve 
betekent dit een aanzienlijke bijkomende massa aan inwoners die naast hun 
schoolverplaatsingen ook nog andere verplaatsingen voor winkel en recreatie uitvoeren. 
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Wanneer bij SDGMOD nog een optioneel bijkomend rapport gekoppeld wordt, wordt een 
detailanalyse van de aanpassing voor elke statistische sector apart gerapporteerd in een 
CSV-formaat. Onderstaand uittreksel illustreert: 
 

 
...  

 
 
De kolommen geven een overzicht van de basis SDG-data inzake geselecteerde 
bevolking, zijnde het leeftijdscohort 18-24 jaar, het aantal universiteits- en 
hogeschoolstudenten. De kolommen met vermelding MINUS en PLUS begroten 
respectievelijk het verlies en de winst aan studenten: verlies wanneer de studenten op 
kot vertrekken en winst voor die zones waar de kotstudenten hun adres hebben. Sector 
20 ‘onvangt’ bijvoorbeeld bijna 280 studenten. De laatste kolommen rapporteren de 
finale cijfers voor bevolking en studenten. 
Deze tabellen kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan de GIS-laag met daarin de 
statistische sectorindeling om alle inzichten ook thematisch voor te stellen. 

4.1.3 Verdeel Leasewagens – Rekenvolgorde 3 
BASMAT - In het vervoerwijzekeuzeproces is het al dan niet hebben van een leasewagen 
een belangrijk gegeven. Mensen met een leasewagen zijn meestal ‘captive users’, zij 
gebruiken voor hun woon-werkverplaatsing sowieso de wagen. In deze SDGMOD wordt 
het totaal aantal leasewagens verdeeld over alle statistische sectoren. Er wordt een 
verdeelmethodiek ontwikkeld die richt op objectieve gegevens rond autobezit per gezin 
afgeleid uit het OVG. In deze enquête wordt gepolst naar het aantal auto’s waarover het 
gezin kan beschikken. Er wordt een indicatie gegeven of het een bedrijfswagen betreft of 
een auto in privébezit, maar deze informatie lijkt niet altijd betrouwbaar. 
 
 

Bedrijfs\Privé 0 1 2 3 4 5 
0 14.9 56.9 19.0 2.6 0.0 0.0 
1 1.3 4.2 0.7 0.0 0.0 0.0 
2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

    Tabel: gezinnen en autobezit 
 

Zone Base_Pop Base_Uni Base_His Minus_Uni Minus_His Plus_Uni Plus_His Final_Pop Final_Uni Final_His
1 143.5 21.5 30.1 7.4 3.7 0.0 0.0 132.4 14.2 26.4
2 227.1 34.1 47.7 11.7 5.9 0.0 0.0 209.5 22.4 41.8
3 71.8 10.8 15.1 3.7 1.9 0.0 0.0 66.2 7.1 13.2
4 32.4 4.9 6.8 1.7 0.8 0.0 0.0 29.9 3.2 6.0
5 40.3 6.0 8.5 2.1 1.0 0.0 0.0 37.2 4.0 7.4
6 230.1 34.5 48.3 11.8 6.0 0.0 0.0 212.3 22.7 42.3
7 51.1 7.7 10.7 2.6 1.3 0.0 0.0 47.2 5.0 9.4

19 174.0 26.1 36.5 8.9 4.5 0.0 0.0 160.6 17.2 32.0
20 105.2 15.8 22.1 5.4 2.7 117.5 161.3 375.8 127.9 180.6
21 39.3 5.9 8.3 2.0 1.0 0.0 0.0 36.3 3.9 7.2
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Bijna 15 procent van de gezinnen kan zelf niet permanent beschikken over een 
personenwagen. Iets meer dan 4 procent van de gezinnen heeft de beschikking over 1 
privéwagen en 1 bedrijfswagen. Deze cijfers worden opnieuw gesommeerd om een 
rechttoe rechtaan beeld te creëren rond auto’s per gezin: 
 

Auto’s Gezinnen 
0 14.9 
1 58.2 
2 23.4 
3 3.5 
4 0.0 
5 0.0 

   Tabel: gezinnen en autobezit 
 
Meer dan 80 procent van de gezinnen heeft één of twee personenwagens ter beschikking 
voor zijn verplaatsingen. Slechts een kleine minderheid heeft 3 wagens of meer. 
Gegeven de geobserveerde verdeling van de voertuigen in privé-bezit in de databank én 
de totale massa te verdelen bedrijfswagens wordt in SDGMOD een verdelingsfunctie 
toegepast om de bedrijfswagens te verdelen, zodat bovenstaande OVG-verdeling inzake 
autobeschikbaarheid zo dicht mogelijk wordt benaderd. 

4.1.4 Pilot – Rekenvolgorde 4 
Sturing BASMAT- of GROEIMAT-proces. 

4.1.5 Bevolking toekomst – Rekenvolgorde 5 
GROEIMAT – Deze SDGMOD laat de bevolkingsgegevens ‘groeien’ naar het toekomstjaar. 
Zowel de persoonsgegevens als de gezinsgegevens worden geüpdated naar de toekomst. 
 
Persoonsgegevens 
 
De studiedienst van de Vlaamse Regering beschikt over gedetailleerde voorspellingen 
betreffende de bevolking voor de toekomst waarbij rekening wordt gehouden met 
mortaliteit, vruchtbaarheid, interne migraties, internationale immigraties en emigraties 
en tot slot ook regularisaties en naturalisaties en dit voor alle Vlaamse gemeenten. 
Daarnaast is er ook een voorspelling van het Federaal Planbureau ter beschikking, met 
per arrondissement en per leeftijdsklasse een voorspelling voor alle toekomstjaren. Beide 
bronnen voorspellen een lichtjes andere bevolkingstoename. Aangezien de voorspellingen 
van het Federaal Planbureau als juister worden beschouwd, maar de voorspellingen van 
de Studiedienst van de Vlaamse Regering daarentegen gedetailleerder zijn 
(arrondissementeel tegenover gemeentelijk niveau), is beslist  om de gemeentelijke 
gegevens te gebruiken, nadat deze zijn opgehoogd met een factor per arrondissement en 
leeftijdsklasse tot de cijfers van het Federaal Planbureau. 
De gemeentetotalen per leeftijdscategorie werden verdeeld over de verschillende 
statistische sectoren van een gemeente volgens de huidige bevolkingsaantallen per 
leeftijdscategorie in elke statistische sector. De verhouding van het aantal inwoners van 
een bepaalde leeftijdscategorie tussen de statische sectoren van eenzelfde gemeente is 
dus hetzelfde gebleven. Wanneer de huidige dichtheid hoger is dan de grens bepaald in 
de key ‘MaxDens’ wordt er geen bevolking meer toegevoegd. 
Voor Wallonië zijn geen gemeentelijke gegevens beschikbaar, hier zijn dus de 
bevolkingsprojecties van het Federaal Planbureau gebruikt. Deze cijfers zijn op dezelfde 
manier opgesteld als de cijfers voor Vlaanderen, maar zijn slechts beschikbaar op 
arrondissementeel niveau. Voor Brussel en Wallonië is dezelfde methodiek toegepast als 
in Vlaanderen met dit verschil dat er in plaats van met gemeentes met arrondissementen 
is gewerkt. 
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Er kunnen ook specifieke bevolkingsprojecten worden ingevuld. Deze moeten dan 
opgenomen worden in de inputdatabank ‘Projecten Toekomst.mdb’. Om te vermijden dat 
het totale aantal bewoners hierdoor stijgt (de projecten drukken een specifieke inplanting 
van de algemene groei uit) worden deze projecten gecompenseerd op andere locaties. 
Afhankelijk van de grootte van de projecten worden deze op gemeentelijk, 
arrondissementeel, provinciaal of gewestelijk niveau gecompenseerd. Alle sectoren waar 
dus een bevolkingsproject toegevoegd wordt zullen een groei kennen die groter is dan de 
verwachte groei, terwijl de sectoren waar geen projecten zijn een lagere groei dan de 
verwachte groei kennen. 
 
Schoolgaanden 
 
Het aandeel van de bevolking dat naar de kleuter-, lagere- of secundaire school gaat 
wordt hetzelfde verondersteld als in 2007. De beperkt voorradige data wijzen er op dat 
er zich geen ingrijpende veranderingen meer gaan voordoen in het aandeel van de 
bevolking dat gaat studeren. 
Onderstaande tabel geeft aan hoe het aantal schoolgaanden berekend is. Per 
onderwijsgraad wordt weergeven welke de overeenkomstige leeftijdscategorie is en welk 
aandeel van die leeftijdscategorie er in die onderwijsgraad zit. Voor het basis- en 
secundair onderwijs gaan deze percentages boven de 100% wat verklaard wordt door de 
zittenblijvers. Bij de berekeningen is er abstractie gemaakt van het feit dat deze 
zittenblijvers feitelijk tot een andere leeftijdscategorie behoren. 
 

 Geselecteerde 
leeftijdscategorie 

Aandeel 
schoolgaanden 

Kleuteronderwijs 0_5 60% 
Basisonderwijs 6_11 102% 

Secundair onderwijs 12_17 107% 
Hogeschool 18_24 21% 
Universiteit 18_24 15% 
Tabel: Aandeel schoolgaanden per onderwijsgraad 

 
Schoolbevolking 
 
De totale schoolbevolking per onderwijsgraad is in overeenstemming met het aantal 
schoolgaanden in de overeenkomstige leeftijdscategorie. Aan de locaties van de 
schoolbevolking is niets veranderd en er wordt van uitgegaan dat de schoolbevolking in 
alle scholen, hogescholen of universiteiten met dezelfde percentages zal toe- of afnemen. 
 
Gezinsgegevens 
 
Voor Vlaanderen waren er per gemeente projecties van het aantal gezinnen met 1, 2 ,3 
,4 of 5 gezinsleden voor alle toekomstjaren 2007-2025, afkomstig van de Studiedienst 
van de Vlaamse Regering. Voor de bevolking per leeftijdscategorie is gewerkt met de 
totalen van het Federaal Planbureau (zie hoger), deze weken af van de totalen van de 
Studiedienst van de Vlaamse Regering. Voor de projecties van de gezinnen zijn ook geen 
duidelijke gegevens van het Federaal Planbureau ter beschikking. Hierdoor is beslist het 
aantal gezinnen in de voorspelling van de Studiedienst van de Vlaamse Regering op te 
hogen met dezelfde factor (per arrondissement) als waarmee de bevolking is gestegen 
na toepassing van de cijfers van het Federaal Planbureau. Op deze manier blijft de 
bevolking per leeftijdsklasse consistent met het aantal gezinnen.  
De verdeling van de gezinnen per gemeente over de statistische sectoren is gedaan 
volgens dezelfde verdeling als in de huidige situatie (naar analogie met de bevolking). 
Voor de gezinsprojecties zijn er twee projecties gemaakt: één met beperkte 
gezinsverdunning en één met sterke gezinsverdunning. Voor de berekening van de 
algemene database is een gemiddelde genomen van deze twee projecties. 
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Aangezien er voor Brussel en Wallonië geen projecties ter beschikking zijn, zijn op basis 
van de Vlaamse cijfers groeifactoren berekend voor elke gezinscategorie. De gemiddelde 
groei of afname van het aantal gezinnen per gezinscategorie wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. 
 

 Zwakke 
gezinsverdunning 

Sterke 
gezinsverdunning 

1 gezinslid 1.29% 1.63% 
2 gezinsleden 1.22% 1.45% 
3 gezinsleden -0.45% -0.74% 
4 gezinsleden -0.81% -1.00% 

>4 gezinsleden -0.84% -1.09% 
Tabel: jaarlijkse procentuele toename of afname van het aantal gezinnen 
per gezinscategorie op basis van projecties tot 2020. 

 

4.1.6 Tewerkstelling toekomst – Rekenvolgorde 6 
GROEIMAT – Deze SDGMOD laat de tewerkstellingsgegevens en werkzamen ‘groeien’ 
naar het toekomstjaar.  
 
Tewerkstelling 
 
De berekening van de tewerkstelling voor de toekomst wordt in twee stappen gedaan. In 
de eerste stap wordt de tewerkstelling berekend op basis van de autonome groei per 
tewerkstellingscategorie en in de tweede stap worden specifieke correcties toegepast op 
basis projectinformatie. 
Voor het berekenen van de autonome groei van de tewerkstelling zijn 2 bronnen 
gehanteerd: de projecties per tewerkstellingscategorie en per gewest van HERMREG tot 
2012 en projecties van de totale tewerkstelling van het Federaal Planbureau 
(studiecommissie vergrijzing). De gegevens van HERMREG zijn beschikbaar per gewest, 
terwijl de gegevens van het Federaal Planbureau totalen voor België betreft. 
HERMREG geeft gedetailleerde projecties van de tewerkstelling per tewerkstellingsklasse 
tot 2012. Een trenddoortrekking van deze gegevens (op basis van data vanaf 2000) is 
echter zeer onnauwkeurig. Vandaar dat voor de groei tot 2020 wordt uitgegaan van een 
jaarlijkse toename van het aantal tewerkstellingsplaatsen met 0.16%. Voor de periode 
2007 tot 2030 wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse toename van het aantal 
tewerkstellingsplaatsten van 0.10%. Onderstaande tabel geeft de totale procentuele 
groei of afname in Vlaanderen van het aantal tewerkstellingsplaatsen per 
tewerkstellingscategorie van 2007 tot 2020 aan. 
 

 2007-2020 
Landbouw -13.9% 
Industrie -3.2% 

Bouw 8.7% 
Handel 6.5% 

Diensten 15.7% 
Huishoudens 5.9% 
Administratie 1.8% 

Onderwijs 1.8% 
Gezondheid 16.9% 

Tabel: Totale procentuele toe- of afname per 
tewerkstellingscategorie tussen 2007 en 2020 
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Nadat de autonome groei verwerkt is, wordt de specifieke groei toegepast. Hierbij wordt 
per statistische sector aangegeven of er ergens tewerkstelling in een bepaalde 
tewerkstellingsklasse bijkomt of verdwijnt. Belangrijk is wel dat de totale cijfers van de 
tewerkstelling na de autonome groei als vaste randvoorwaarde worden genomen. Voor 
elke tewerkstellingsplaats die er in de specifieke groei wordt toegevoegd, verdwijnt er 
elders in de gemeente, het arrondissement, de provincie of het gewest een 
tewerkstellingsplaats. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de nota’s met de specifieke groei die voor 
elke provincie opgesteld worden. 
 
Werkzaamheidsgraad 
 
De werkzaamheidsgraden per leeftijdscategorie dienen in overeenstemming te zijn met 
de bevolkingsaantallen en de tewerkstelling in 2020. De extra tewerkstelling in 2020 is 
dus verdeeld over de (dalende) werkende bevolking. De bestaande gemeentelijke 
werkzaamheidsgraden werden hierbij opgehoogd zodat de totale werkende bevolking in 
België overeenkomt met de totale tewerkstelling in België.  
Bij deze berekening is er rekening mee gehouden dat gemeentes met hoge 
werkzaamheidsgraden in een bepaalde leeftijdscategorie met reeds een hoge 
tewerkstellingsgraad, minder extra werkenden kunnen leveren dan gemeentes waar de 
werkgelegenheidsgraad lager ligt. De toename van de werkzaamheidsgraad in de 
categorie 25- tot 49 jarigen zal bijgevolg lager liggen dan de toename in de categorieën 
18- tot 24- en 50- tot 64 jarigen. 
Bij het herrekenen werden de hogeschool- en universiteitsstudenten uit de 
bevolkingscijfers van de 18- tot 24 jarigen gehaald aangezien deze niet in aanmerking 
komen om te werken.  
 
Werkzamen per tewerkstellingsklasse 
 
Deze data kon eenvoudig in overeenstemming gebracht worden met de nationale 
evolutie van de tewerkstelling in elke categorie (werknemers en zelfstandigen zijn 
samengeteld). Het aantal tewerkgestelden per categorie en per gemeente werd 
gecorrigeerd op basis van het totaal aantal tewerkgestelden in België in elke categorie in 
2007 en 2020. Nadien is per gemeente dan berekend hoeveel procent van de werkende 
bevolking in welke sector werkt. De stijging of daling van het aantal tewerkgestelden in 
een bepaalde tewerkstellingscategorie is dus evenredig verdeeld over alle gemeentes 
volgens de verhoudingen van 2007. 

4.1.7 Verdeel leasewagens – Rekenvolgorde 7 
GROEIMAT – Analoog aan ‘Verdeel leasewagens – Rekenvolgorde 3’. 

4.1.8 Auto’s toekomst – Rekenvolgorde 8 
GROEIMAT – In deze SDGMOD wordt het aantal auto’s per statistische sector geüpdated 
naar het toekomstjaar. 

4.1.9 Verdeel kotstudenten – Rekenvolgorde 9 
GROEIMAT – Analoog aan ‘Verdeel kotstudenten – Rekenvolgorde 2’. 

4.1.10 Pilot – Rekenvolgorde 10 
Sturing BASMAT- of GROEIMAT-proces 

4.1.11 Deleten grote bestanden – Rekenvolgorde 11 
Alle grote tussenbestanden worden verwijderd. 

 p. 19 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

4.2 NIS2001 

Op basis van gegevens uit SEE2001 wordt voor de motieven werk en school een 
geobserveerde relatiematrix opgebouwd.  Deze matrices geven de relaties weer tussen 
de woon- en de werk/schoolplaatsen van de inwoners van België. De gegevens uit 
SEE2001 zijn op statistische sectorniveau, de gewenste relatiematrices op 
modelzoneniveau. Bijgevolg is een aggregatiebestand (koppeltabel) nodig, waarin wordt 
aangegeven tot welke modelzone een statistische sector behoort. In het geval een 
statistische sector behoort tot twee (of meer) modelzones is ook een 
desaggregatiebestand vereist. 
 

 
 

4.2.1 Werk, Ordenen records per oorsprong provincie – Rekenvolgorde 1 
Uit SEE2001 beschikken we over een recordset van alle Belgen met gegevens over hun 
woon-werkverplaatsing. Iedere record bevat volgende gegevens: 

- statistische sector woonplaats 
- statistische sector werkplaats 
- tewerkstellingssector (9 +1 sectoren)7 
- gewicht 

De gegevens in de recordset van SEE2001 zijn niet altijd volledig. Soms is de herkomst- 
of bestemmingskant van de verplaatsing onbekend. Deze verplaatsingen werden 
verdeeld en gecumuleerd bij de andere verplaatsingen. De verplaatsingen waarvan de 
bestemming bijvoorbeeld onbekend is maar de oorsprong bekend, werden verdeeld over 
de verplaatsingen met dezelfde oorsprong. Omgekeerd, de verplaatsingen waarvan de 
oorsprong onbekend is en de bestemming bekend, werden verdeeld over de 
verplaatsingen met dezelfde bestemming. Wanneer de oorsprong of bestemming enkel 
op gemeenteniveau bekend is en niet tot op statistische sectorniveau, werden de 
verplaatsingen verdeeld over de statistische sectoren van die gemeente, rekening 
houdend met de tewerkstelling per sector in die statistische sectoren 
In ‘Ordenen Werk’ worden de gegevens uit de SEE2001, waarbij de woonplaats en 
werkplaats tot op statistische sectoriveau gekend zijn, omgezet naar ‘geprinte’8 matrices 
op modelzoneniveau. Hierbij moeten de opgelijste matrices gesorteerd zijn op 
herkomstzone om ze via de software te kunnen omzetten naar echte matrices.  Dit 
gebeurt voor de tien tewerkstellingssectoren. 

7 De tewerkstellingssectoren zijn: Landbouw, industrie, bouw, handel, diensten, 
huishoudens, administratie, onderwijs, gezondheid en onbekend. 
8 Met ‘geprint’ bedoelen we een lijst van de vorm: herkomst, bestemming, waarde 
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4.2.2 Omzetten van textfiles naar matrices – Rekenvolgorde 2 
De ‘geprinte’ matrices worden omgezet naar echte matrices, via ‘matrix’. 

4.2.3 Verdelen van onbekende categorie over andere categorieën – 
Rekenvolgorde 3 

De gegevens van de tewerkstellingssector ‘onbekend’ worden evenredig verdeeld over de 
andere tewerkstellingssectoren. 

4.2.4 Desaggregeren naar detailzones, herkomstkant – Rekenvolgorde 4 
In het geval een statistische sector behoort tot twee (of meer) modelzones is ook een 
desaggregatie-operatie vereist. In eerste instantie werd de statistische sector immers 
arbitrair toegekend aan één van de zones, in het desaggregatiebestand 
‘desaggregatiesleutels’ wordt dan aangegeven hoe die arbitraire zone moet gesplitst 
worden in meerdere zones. In dit matrixblokje gebeurt de desaggregatie aan de 
herkomstkant, op basis van de bevolkingsgegevens. 

4.2.5 Desaggregeren naar detailzones, bestemmingskant – Rekenvolgorde 5 
Analoog aan ‘Desaggregeren naar detailzones, herkomstkant – Rekenvolgorde 4’, maar 
hier gebeurt de desaggregatie aan de bestemmingskant, op basis van 
‘tewerkstellingssleutels’. 
 
Resultaat van deze operatie zijn de gewenste relatiematrices voor het motief werk, op 
modelzoneniveau, voor de 9 tewerkstellingssectoren. De bekomen matrices 
weerspiegelen dus de relatie tussen de woon- en werkplaats van de inwoners van België. 
De rij- en kolomtotalen van deze matrices geven, respectievelijk, het aantal actieven en 
het aantal tewerkstellingsplaatsen van 2001 weer, per tewerkstellingssector. 

 

 

4.2.6 School, Ordenen records per oorsprong provincie – Rekenvolgorde 6 
Voor het motief school verlopen de processen analoog aan het motief werk. 
Uit SEE2001 beschikken we over een recordset van alle kinderen met gegevens over hun 
woon-schoolverplaatsing. Iedere record bevat volgende gegevens: 

- - statistische sector woonplaats 
- - statistische sector schoolplaats 
- - categorie: kleuter, lagere school, middelbare school, hogeschool 
- - gewicht 

 
Ook hier werden de gegevens waarvan oorsprong of bestemming onbekend was, 
verdeeld. 
In ‘Ordenen School’ worden de gegevens uit de SEE2001, waarbij de woonplaats en 
schoolplaats tot op statistische sectorniveau gekend zijn, omgezet naar ‘geprinte’ 
matrices op modelzoneniveau. Hierbij moeten de opgelijste matrices gesorteerd zijn op 
herkomstzone om ze via de software te kunnen omzetten naar echte matrices. Dit 
gebeurt voor de vier schoolcategorieën. 

4.2.7 Omzetten van textfiles naar matrices – Rekenvolgorde 7 
De ‘geprinte’ matrices worden omgezet naar echte matrices, via ‘matrix’. 
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4.2.8 Desaggregeren naar detailzones, herkomstkant – Rekenvolgorde 8 
In het geval een statistische sector behoort tot twee (of meer) modelzones is ook een 
desaggregatie-operatie vereist. In eerste instantie werd de statistische sector immers 
arbitrair toegekend aan één van de zones, in het desaggregatiebestand 
‘desaggregatiesleutels’ wordt dan aangegeven hoe die arbitraire zone moet gesplitst 
worden in meerdere zones. De splitsing gebeurt op basis van bevolkingsgegevens. In dit 
matrixblokje gebeurt de desaggregatie aan de herkomstkant. 

4.2.9 Desaggregeren naar detailzones, bestemmingskant – Rekenvolgorde 9 
Analoog aan vorige blokje. Hier gebeurt de desaggregatie aan de bestemmingskant, op 
basis van schoolgegevens. 
 
Resultaat van deze operatie zijn de gewenste relatiematrices voor het motief school, op 
modelzoneniveau, voor de 4 schoolcategorieën. 

4.2.10 Pilot – Rekenvolgorde 10 
Grote tussenbestanden worden verwijderd. 
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4.3 BALANCING FACTORS –TRIPENDS 

In een BASMAT-proces wordt voor de motieven werk en school de bekomen relatiematrix 
2001 ‘opgehoogd’ tot een relatiematrix 2007, met behulp van zogenaamde 
balanceerfactoren afgeleid uit de socio-economische gegevens 2007. In GROEIMAT 
worden er evenzeer balanceerfactoren afgeleid uit de socio-economische gegevens van 
het toekomstjaar, deze factoren worden dan gedistribueerd over de BASMAT-
resultaatmatrices van het referentiejaar. 
Voor de motieven winkel, recreatief/sociaal bezoek en overig worden producties en 
attracties berekend die in een verder proces worden gedistribueerd met behulp van een 
utility-matrix. 
In dit blok worden de balanceerfactoren voor de motieven werk en school en de 
producties en attracties voor de overige motieven opgemaakt. 
 

 

4.3.1 Opmaken balanceerfactoren voor motieven werk en school - 
Rekenvolgorde 1 

Motief werk 
BASMAT - Vanuit de databank van de socio-economische gegevens 2007 (op statistische 
sectorniveau) berekent VYSDD per zone het aantal werkzamen (actieve kant) en het 
aantal tewerkstellingsplaatsen (passieve kant) en dit per tewerkstellingssector.  Resultaat 
zijn negen lijsten van balanceerfactoren.  
Deze lijsten worden intern in evenwicht gebracht, zodat het totaal aantal actieven 
overeenkomt met het totaal aantal tewerkstellingsplaatsen. Hiertoe wordt een dubbele 
evenwichtscorrectie uitgevoerd: 

1) per sector: het aantal tewerkstellingsplaatsen is beter gekend dan het aantal 
werkzamen, waardoor de werkzamen worden afgestemd op het aantal 
tewerkstellingsplaatsen; 

2) in totaal: het totaal aantal werkzamen is beter gekend dan het aantal 
tewerkstellingsplaatsen, waardoor het totaal aantal tewerkstellingsplaatsen 
wordt afgestemd op het aantal werkzamen. 

Voor GROEIMAT worden de balanceerfactoren op dezelfde manier berekend, op basis van 
de socio-economische gegevens van het toekomstjaar. 
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Motief school 
BASMAT - Per zone wordt uit de socio-economische gegevens 2007 het aantal 
schoolgaanden (actieve kant) en de schoolbevolking (passieve kant)9 bepaald, en dit 
zowel voor lager, middelbaar en hoger onderwijs10. Resultaat zijn drie lijsten van 
balanceerfactoren. 
Ook hier wordt een evenwichtscorrectie uitgevoerd, meer bepaald wordt de 
schoolbevolking afgestemd op het aantal schoolgaanden, zodat het totaal aantal 
schoolgaanden gelijk is aan de totale schoolbevolking.  
Naast lijsten van balanceerfactoren komt er uit VYSDD ook nog een bestand ‘ZONE SDG’. 
Dit zijn de socio-economische gegevens geaggregeerd naar modelzoneniveau. In de 
SDG-databank zijn deze opgeslagen op statistische sectorniveau. 
 
Voor GROEIMAT worden de balanceerfactoren op dezelfde manier berekend, op basis van 
de socio-economische gegevens van het toekomstjaar. 

4.3.2 Desaggregeren naar detailzones WERK - Rekenvolgorde 2 
In het geval een statistische sector behoort tot twee (of meer) modelzones is ook een 
desaggregatie-operatie vereist. In eerste instantie werd de statistische sector immers 
arbitrair toegekend aan één van de zones, in het desaggregatiebestand 
‘desaggregatiesleutels’ wordt dan aangegeven hoe die arbitraire zone moet gesplitst 
worden in meerdere zones. Via dit matrixblokje gebeurt de desaggregatie voor het motief 
werk. 

4.3.3 Overschrijven synthetische tripends – Rekenvolgorde 3 
In dit Matrix-blokje wordt de mogelijkheid gegeven om in te grijpen in de synthetisch 
opgemaakte productie- en attractielijsten. Dit is een snelle manier om 
tewerkstellingscijfers/werkzamen op dagbasis aan te passen in het model, zonder in de 
SDG-databank aanpassingen te moeten doorvoeren.  De inputgegevens (=de nieuw in te 
voeren waarden voor productie en attractie op dagbasis) bevinden zich onder de 
vraagfolder, in het bestand “Tripendspatronen.csv”. Wanneer er als waarde een “-1” 
staat wil dit zeggen dat de waarde niet moet aangepast worden en de synthetische 
waarde voor productie of attractie behouden blijft voor deze zone en 
tewerkstellingssector.  
Bij deze aanpassing wordt er tevens voor gezorgd dat totale productie en attractie in 
evenwicht blijft. Ofwel wordt de attractie herschaald zodat deze overeenkomt met de 
totale productie (=default), ofwel omgekeerd, ofwel ergens tussenin (gemiddelde van de 
twee bijv.). De ‘switch’ tussen beide methoden is aan te passen in het script. 

4.3.4 Desaggregeren naar detailzones SCHOOL - Rekenvolgorde 4 
Analoog aan het motief werk gebeurt hier de desaggregatie voor het motief school. 

4.3.5 Opmaken Tripends RESB, Overig - Rekenvolgorde 5 
Met behulp van de module VYPA wordt voor de motieven recreatief/sociaal bezoek en 
overig berekend hoeveel verplaatsingen in iedere zone toekomen en vertrekken op 
dagbasis. Het gaat hier wel om verplaatsingen in één richting, vertrekkend vanaf de 
woonkant. Voor de verplaatsingen in de andere richting kan dan gewerkt worden met de 
getransponeerde matrix. Dit proces wordt verder verduidelijkt in “TIME”. 
De productie en attractie van een zone wordt per motief verkregen op basis van de 
socio–economische gegevens: men hanteert voor elk motief productie- en 
attractiecoëfficiënten op de overeenstemmende relevante socio-economische gegevens. 

9 Onderscheid schoolgaanden-schoolbevolking: 
- schoolgaanden: kinderen die schoolplichtig zijn in een bepaalde zone (huiskant) 
- schoolbevolking: het aantal leerlingen in de scholen in een bepaalde zone (schoolkant) 
10 Kleuters worden niet mee opgenomen. 
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De productie- en attractiecoëfficiënten worden afgeleid uit het Onderzoek 
Verplaatsingsgedrag 2000. 
Samengevat heeft VYPA, de module die de productie en attractie op dagbasis berekent, 
als input volgende bestanden nodig: 

• Coëfficiënten uit het OVG, die per motief en per persoon het aantal verplaatsingen 
vertrekkend vanaf de woonkant op dagbasis weergeven; 

• Database met socio-economische gegevens 2007 (BASMAT) of toekomstjaar 
(GROEIMAT); 

• Bestand afgeleid uit OVG, waarin de verdeling van personen over leeftijdsklasse 
en wagenbezit in het gezin is weergegeven. Zoals verder blijkt wordt deze 
verdeling gebruikt bij de bepaling van productie en attractie voor de motieven 
recreatief/sociaal bezoek en overig; 

• Bestand dat koppeling tussen statistische sectoren en modelzones weergeeft. 

Hieronder wordt in detail ingegaan op de twee motieven: 
 

Motief recreatief/sociaal bezoek 
Het aantal verplaatsingen voor dit motief wordt vanuit het OVG bepaald per persoon, 
gedesaggregeerd naar leeftijdsklasse en wagenbezit in het gezin. Per dag maakt een 
persoon gemiddeld 0.255 verplaatsingen van de woonplaats naar recreatief/sociaal 
bezoek, of anders gezegd, één op vier personen. 
Door deze coëfficiënten toe te passen op de bevolking per zone, gedesaggregeerd naar 
autobezit in het gezin en leeftijdsklasse, wordt de productie per zone bepaald. Voor de 
attractie wordt eveneens de bevolking als meest relevant socio-economisch gegeven 
beschouwd, waardoor de attractie gelijkgesteld wordt aan de productie. 
Resultaat zijn productie- en attractielijsten, op dagbasis. 
 
Motief overig 
Het aantal overige verplaatsingen per persoon, gedesaggregeerd naar wagenbezit in het 
gezin en leeftijdsklasse, wordt uit het OVG afgeleid. Gemiddeld gaat het om 0.219 
verplaatsingen per persoon per dag, in één richting. 
Net zoals bij het motief recreatief/sociaal bezoek wordt de productie bepaald door de 
OVG-coëfficiënten toe te passen op de bevolking, gedesaggregeerd naar hoger genoemde 
factoren, waarna de attractie hieraan wordt gelijkgesteld. 
Resultaat zijn productie- en attractielijsten, op dagbasis. 
 
Vroeger werden ook de tripends voor het motief winkel berekend met behulp van VYPA, 
maar nadat het winkelonderzoek OWOWI (2006) werd uitgevoerd wordt dit motief op een 
andere manier behandeld. (zie verder) 
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4.3.6 Desaggregeren naar detailzones SDG’s - Rekenvolgorde 6 
Dit matrixblokje voert, indien nodig, een desaggregatie uit op de SDG-lijst geproduceerd 
door VYSDD. 

4.3.7 Verrijken zonering en opmaak SDG-dataset – Rekenvolgorde 7 
De modelzonering wordt verrijkt met de socio-economische gegevens en geeft als 
resultaat een .DBF met Z, X, Y, Studiegebied en alle socio-economische gegevens zoals 
bevolking, tewerkstelling,… 

4.3.8 Samenvatten gemeentecodes – Rekenvolgorde 8 
Hier wordt per zone een gemeente- of arrondissementscode bepaald en weggeschreven. 

4.3.9 Sorteren functionele SDG-dataset – Rekenvolgorde 9 
Hier worden een aantal relevante socio-economische gegevens geselecteerd, en wordt de 
dataset gesorteerd. Deze dataset wordt verder gebruikt in MM versie 3.6. 

4.3.10 Opmaken Tripends Winkel – Rekenvolgorde 10 
Hier gebeurt de berekening van de tripends van het motief winkel. Na het 
winkelonderzoek OWOWI (2006) was er immers veel meer data beschikbaar en wordt het 
motief winkel anders behandeld dan de overige motieven recreatief/sociaal bezoek en 
overig. Zo wordt ook een onderscheid gemaakt tussen dagelijkse en wekelijkse 
winkelverplaatsingen, uit het onderzoek bleek immers dat het distributiepatroon, en de 
koppeling met andere activiteiten, significant verschilt tussen enerzijds de gewone 
winkelverplaatsing (dagelijks) en anderzijds de supermarkten en winkelstraten 
(wekelijks). 
Voor de huiskant van de winkelrelatie, zijnde de passieve kant, werden in vroegere 
BASMAT-versies de winkelverplaatsingen berekend op persoonsbasis, waarbij dus 
generatieparameters op persoonsniveau worden opgemaakt. Uit het OWOWI volgt echter 
duidelijk dat de winkelactiviteit op gezinsbasis geregeld wordt Daarom omvat de 
opwaardering een verschuiving naar gezinsniveau. Wel wordt vastgesteld dat er een 
relevant verschil bestaat inzake ritgeneratie tussen zogenaamde kleine en grote gezinnen 
en dit kenmerk wordt dan ook mee opgenomen. Volgende tabel geeft de 
ritgeneratiecijfers weer: 
 

Gezinstype\Winkeltype Dagelijks Wekelijks 
Klein (1 of 2 leden) 0.6055 0.0675 

Groot (3 of meer leden) 0.7755 0.0797 
Tabel : Ritgeneratiecijfers motief winkel 

 
Deze cijfers komen voor de totale populatie overeen met de voorgaande 
persoonsgerelateerde resultaten, hun verhouding komt neer op een normale verdeling 
van gezinsgroottes. 
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Voor de berekening van de actieve kant wordt typisch een balancering met de passieve 
kant uitgevoerd: het aantal winkelrelaties berekend aan de huiskant wordt verdeeld over 
de zones volgens een gewicht, gelijkgesteld aan bijvoorbeeld de tewerkstelling. 
Daarnaast wordt voorgesteld om het attribuut totale bevolking binnen de zone ook mee 
op te nemen als gewicht. Typisch kan verwacht worden dat de dagelijkse winkelactiviteit 
meer richt op die zones waar winkels in verblijfsgebieden liggen, waar bij de wekelijkse 
winkelactiviteit de aantrekkende winkels zouden kunnen liggen in minder bevolkte 
gebieden. Op die manier wordt een onderscheid gemaakt tussen beide winkel-subtypes. 
Volgende gewichtsverdeling wordt daarom voorzien: 

 
Winkeltype\SDG attribuut Bevolking Tewerkstelling 

Handel 
Dagelijks 0.05 2.00 
Wekelijks 0.01 3.00 

Tabel: Gewichtsparameters attractiekant 
 
Technisch wordt dan een algemene factor berekend die de verhouding legt tussen 
enerzijds het aantal winkelactiviteiten per subtype aan de huiskant geproduceerd, en 
anderzijds een zonaal gewicht volgens voorgaande tabel. Deze factor toegepast per zone 
met de SDG-attributen bevolking en tewerkstelling handel levert dan het aantal 
winkelactiviteiten per dag per subtype aan de attractiekant. 

4.3.11 Desaggregeren naar detailzones RECREATIEF en OVERIG – 
Rekenvolgorde 11 

In het geval een statistische sector behoort tot twee (of meer) modelzones is ook een 
desaggregatie-operatie vereist. In eerste instantie werd de statistische sector immers 
arbitrair toegekend aan één van de zones, in het desaggregatiebestand 
‘desaggregatiesleutels’ wordt dan aangegeven hoe die arbitraire zone moet gesplitst 
worden in meerdere zones. Via dit matrixblokje gebeurt de desaggregatie voor de 
motieven recreatief en overig. Voor het motief winkel moet geen desaggregatie meer 
gebeuren aangezien de tripends op basis van gedesaggregeerde socio-economische 
gegevens zijn opgemaakt. 

4.3.12 Opmaken gewest-relatiematrix – Rekenvolgorde 12 
Resultaat van dit matrixblokje is een matrix die de relaties tussen de gewesten aangeeft. 
Deze wordt in het distributieproces gebruikt om een gewestweerstand te kunnen 
toevoegen. Deze gewestweerstand zorgt ervoor dat als er in de toekomst nieuwe 
tewerkstellingsplaatsen bijkomen, deze eerder zullen worden opgevuld door werknemers 
vanuit het eigen gewest. Verder wordt dit uitgebreider uitgelegd. 

4.3.13 Deleten grote bestanden – Rekenvolgorde 13 
Hier worden grote tussenbestanden verwijderd. 
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4.4 KOSTEN 

 
 
Zoals hoger beschreven wordt voor de motieven winkel, recreatief en overig gewerkt via 
het klassieke zwaartekrachtmodel. Er wordt dus via kostenmatrices en utilities gewerkt. 
Voor de motieven werk en school wordt gedistribueerd over de geobserveerde 
relatiematrix in het geval van BASMAT of over de BASMAT-resultaatmatrix van het 
referentiejaar in het geval van GROEIMAT. Het patroon wordt doorgetrokken. Voor een 
aantal zones mag deze doortrekking echter niet gebeuren. Dit is in BASMAT het geval 
voor zones waar de socio-economische gegevens van 2007 te veel afwijken van die van 
2001. In GROEIMAT mag het patroon niet doorgetrokken worden in zones waar de socio-
economische gegevens van het toekomstjaar te veel afwijken van die van het 
referentiejaar. In die gevallen worden de balanceerfactoren dan ook niet gedistribueerd 
over het geobserveerd patroon (BASMAT) of de BASMAT-resultaatmatrices van het 
referentiejaar (GROEIMAT), maar wordt gewerkt via het klassieke zwaartekrachtmodel 
met kosten- en utilitymatrices. 
Hieronder wordt de opbouw van de kostenmatrix besproken. Zoals hoger uitgelegd wordt 
gewerkt op basis van afstand. 
 

4.4.1 Initialiseren netwerk – deel 1, Rekenvolgorde 1 
In dit blokje worden een aantal attributen van het netwerk geïnitialiseerd. Voor een 
gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar de nota modelopbouw MM versie 3.6. 

4.4.2 Initialiseren netwerk – deel 2, Rekenvolgorde 2 
Ook hier worden nog een aantal attributen geïnitialiseerd. Daarnaast worden enkele 
controles en beschermingen uitgevoerd. Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen 
we naar de nota modelopbouw MM versie 3.6. 

4.4.3 Activeren kruispunten en afslagverboden – Rekenvolgorde 3 
Deze module zorgt ervoor dat alle kruispuntdefinities en afslagverboden ingeschakeld 
worden, zowel de automatische als de manueel gedefinieerde. Voor een gedetailleerde 
uitleg verwijzen we naar de nota modelopbouw MM versie 3.6. 

4.4.4 Opmaken lege belastingsmatrix – Rekenvolgorde 4 
Om de afstand en de reistijd op een onbelast netwerk te kunnen ‘skimmen’ zal een quasi 
lege matrix worden toegedeeld. Dit matrixblokje maakt dergelijke ‘lege’ matrix op. 
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4.4.5 Skimmen afstand en reistijd op leeg belast netwerk – Rekenvolgorde 5 
De afstandenmatrix wordt afgeleid uit een één-stapstoedeling volgens de trajectkeuze 
van het personenvervoer over de weg. Deze is dus niet gelijk aan in eerste instantie de 
gevlogen reisafstand, maar ook niet aan de kortst mogelijke afstand over het net. Er 
wordt geopteerd om de beste personenwagenroute te nemen, welke eventueel iets 
langer maar wel sneller in tijd is. Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar 
de nota modelopbouw MM versie 3.6. 
 
Resultaat is een afstandenmatrix die verder in BASMAT gebruikt wordt, alsook een 
reistijdmatrix van een onbelast netwerk die verder gebruikt wordt in het multimodaal 
verkeersmodel MM versie 3.6. 

4.4.6 Bijwerken intrazonalen – Rekenvolgorde 6 
Typisch kan een kostenberekening vanuit een toedeling geen intrazonale meting 
verrichten, aangezien hier geen verplaatsing voor kan toegedeeld worden. Een 
bijkomende berekening is dan ook nodig om deze intrazonale afstanden te kunnen 
rapporteren. 
Deze module zoekt vanuit elke zone de dichtsbijgelegen andere zone en stelt de 
intrazonale afstand gelijk aan 42.7% van de afstand naar deze dichtsbijgelegen zone. 
Deze fractie werd als gemiddelde berekend voor een ronde vorm van een modelzone. 
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4.5 EXTRA 

BASMAT biedt ook de mogelijkheid om de verplaatsingen die BASMAT genereert te 
vervangen door geobserveerde verplaatsingen. Zo beschikken we voor verplaatsingen 
van en naar de luchthaven bijvoorbeeld over een geobserveerde matrix.  
De geobserveerde verplaatsingsmatrices bevatten waarden en nul-waarden. Bij een ‘nul’ 
is het echter niet duidelijk of er voor die relatie geen geobserveerde verplaatsingen zijn 
of dat er nul geobserveerd zijn. Vandaar dat er ook een selectiefile voorhanden is waarin 
is aangegeven welke zones betrokken zijn bij de extra verplaatsingen. Vervolgens wordt 
gewerkt met selectiematrices met 0 en –1 om de juiste verplaatsingscellen te selecteren. 
 

 

4.5.1 Pilot – Rekenvolgorde 1 
Dit pilotblokje stuurt de keuze tussen het al dan niet invoeren van de EXTRA-
verplaatsingen, afhankelijk van de waarde van de key ‘EXTRAVPLN’. Aangezien het hier 
om verplaatsingen van en naar de luchthaven gaat wordt dit EXTRA-proces meestal enkel 
voor het provinciaal model Vlaams-Brabant gestart. 
 

4.5.2 Hernummeren selectie EXTRA-zones – Rekenvolgorde 2 
De selectiefile, die aangeeft welke statistische sectoren betrokken zijn bij de extra 
verplaatsingen, is opgebouwd per statistische sector.  Deze module bouwt deze lijst om 
naar een selectiefile op modelzoneniveau. 
 

4.5.3 Opmaken niet EXTRA matrices – Rekenvolgorde 3 
De selectiefile wordt omgezet naar een selectiematrix, met een “-1” wanneer de zone 
niet betrokken is bij de extra verplaatsingen en een “0” in het andere geval. 
 

4.5.4 Pilot – Rekenvolgorde 4 
Begin van de ‘uurloop’. De volgende blokken worden doorlopen voor alle gewenste uren. 
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4.5.5 EXTRAMAT – Rekenvolgorde 5 
Volgende modules worden doorlopen: 
 

 
 

REKENVOLGORDE 1 - SELECTEER WERK-VERPLAATSINGEN 

De inputmatrices WERK_ZAVENTEM bevatten de geobserveerde verplaatsingen in de 
heen- en terugrichting per statistische sector, per uur, voor het motief werk. Dit 
matrixblokje selecteert het juiste uur en aggregeert naar modelzones, zodat er als output 
twee matrices op modelzoneniveau uitkomen, één voor de heenrichting en één voor de 
terugrichting. 

REKENVOLGORDE 2 - SELECTEER SCHOOL-VERPLAATSINGEN 

Voor het motief school zijn er geen geobserveerde verplaatsingen, waardoor er een lege 
matrix wordt gegenereerd. 

REKENVOLGORDE 3 - SELECTEER WINKEL-VERPLAATSINGEN 

De inputmatrices BUSINESS_ZAVENTEM bevatten de geobserveerde verplaatsingen in de 
heen- en terugrichting per statistische sector, per uur, voor het motief winkel. Dit 
matrixblokje selecteert het juiste uur en aggregeert naar modelzones, zodat er als output 
twee matrices op modelzoneniveau uitkomen, één voor de heen- en één voor de 
terugrichting. 

REKENVOLGORDE 4 - SELECTEER RESB-VERPLAATSINGEN 

De inputmatrices LEISURE_ZAVENTEM bevatten de geobserveerde verplaatsingen in de 
heen- en terugrichting per statistische sector, per uur, voor het motief recreatief/sociaal 
bezoek. Dit matrixblokje selecteert het juiste uur en aggregeert naar modelzones, zodat 
er als output twee matrices op modelzoneniveau uitkomen, één voor de heen- en één 
voor de terugrichting. 

REKENVOLGORDE 5 - SELECTEER OVERIGE VERPLAATSINGEN 

Voor het motief overig zijn er geen geobserveerde verplaatsingen, waardoor er een lege 
matrix wordt gegenereerd. 

REKENVOLGORDE 6 - BUCKETROUNDING_HEEN 

De waarden in de matrices voor de heenrichting worden afgerond op gehele waarden, 
terwijl het matrixtotaal gelijk blijft. Dit proces heet bucket rounding. 
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REKENVOLGORDE 7 - BUCKETROUNDING_TERUG 

De waarden in de matrices voor de terugrichting worden afgerond op gehele waarden, 
terwijl het matrixtotaal gelijk blijft. Dit proces heet bucket rounding. 

REKENVOLGORDE 8 - OPMAKEN EXTRA-MATRICES 

De selectiematrix wordt vermenigvuldigd met zijn getransponeerde, zodat een nieuwe 
selectie matrix ontstaat met nullen voor de relaties waarvoor er verplaatsingen 
geobserveerd zijn. Vervolgens worden de geobserveerde verplaatsingsmatrices vanuit de 
vorige rekenvolgordes verminderd met deze nieuwe selectiematrix. De relaties die als 
resultaat ‘–1’ krijgen zijn dus cellen waar geen geobserveerde verplaatsingen voor 
handen waren. De cellen met waarde ‘0’ zijn die relaties waarvoor geen verplaatsingen 
geobserveerd zijn. 
Deze resultaatmatrices, één per richting en een totale, worden onder “TIME” 
gecombineerd met de BASMAT/GROEIMAT-matrix.  

REKENVOLGORDE 9 - DELETEN GROTE BESTANDEN 

Grote tussenbestanden worden verwijderd. 
 

 
 

4.5.6 Pilot – Rekenvolgorde 6 
Sturing van het al dan niet uitvoeren van het proces EXTRA. Wanneer de key 
‘EXTRAVPLN’ aangeeft dat er geen EXTRA-verplaatsingen moeten worden ingevoerd 
(waarde van de key = F) switcht BASMAT van rekenvolgorde 1 naar rekenvolgorde 6. 

4.5.7 Opmaken lege EXTRA-matrices – Rekenvolgorde 7 
Wanneer EXTRAVPLN=F worden hier ‘lege’ EXTRA-matrices opgemaakt, voor alle 
gewenste uren. Alle cellen in de matrices krijgen de waarde ‘-1’, waardoor er verder in de 
door BASMAT gegenereerde verplaatsingsmatrices niets gewijzigd wordt. 

4.5.8 Pilot – Rekenvolgorde 8 
Einde van de keuze tussen al dan niet invoeren van EXTRA-verplaatsingen. 

4.5.9 Deleten grote bestanden – Rekenvolgorde 9 
Grote tussenbestanden worden verwijderd. 
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4.6 BUITENLAND 

De matrices komend uit het grensoverschrijdend model zijn op dagbasis, en op 
bouwblokzoneringniveau. In deze blok worden de gewenste uren gedistilleerd en worden 
de matrices geaggregeerd naar matrices op modelzoneniveau. Heen- en terugrichting 
wordt ook apart opgemaakt. 
 

 
 

 

4.6.1 Opmaken aggregatietabel – Rekenvolgorde 1 
Vanuit de binnenlandse en buitenlandse koppeltabellen wordt één aggregatiebestand 
opgemaakt dat de koppeling weergeeft tussen bouwblokzonering en modelzone. 

4.6.2 Aggregeren – Rekenvolgorde 2 
De dagmatrices op bouwblokzoneringniveau komend uit het grensmodel, worden hier via 
de aggregatielijst geaggregeerd naar matrices op modelzoneniveau. Resultaat is één 
matrix met zes tabellen, één voor elk motief. 

4.6.3 Afronden relatiematrix – Rekenvolgorde 3 
De matrix met grensoverschrijdende verplaatsingen op modelzoneniveau wordt hier 
afgerond via het proces van bucket rounding. 

4.6.4 Afdrukken relaties – Rekenvolgorde 4 
Aangezien er in de grensoverschrijdende matrices relatief veel nullen voorkomen en het 
dus niet nodig is deze cellen te behandelen in het verdere proces, wordt hier een lijst 
afgedrukt van de niet-nul-relaties, voor elk motief. De lijst ziet er als volgt uit: herkomst-
bestemming – waarde voor ieder motief. 

4.6.5 Verdeling over uren via loting_Heen – Rekenvolgorde 5 
Via loting wordt iedere verplaatsing toegekend aan een uur van de dag. Als input is een 
tijdstipverdeling over de dag vereist, deze werd afgeleid uit het OVG. De loting gebeurt 
per halve verplaatsing, voor 10 verplaatsingen worden dus 20 halve verplaatsingen via 
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loting aan een uur toegekend. Dit matrixblokje doet de verdeling van de verplaatsingen 
in de heenrichting. 

4.6.6 Verdeling over uren via loting_Terug – Rekenvolgorde 6 
Analoog aan rekenvolgorde 5, hier voor de terugrichting. Hier wordt dus vertrokken van 
de getransponeerde matrix. 

4.6.7 Opmaken matrices_Heen – Rekenvolgorde 7 
De matrices in lijstvorm voor de heenrichting worden terug opgebouwd naar echte 
matrices. Resultaat zijn zes matrices, één per motief, waarbij iedere matrix 24 tabellen 
bevat, één voor ieder uur. 

4.6.8 Opmaken matrices_Terug – Rekenvolgorde 8 
Analoog aan rekenvolgorde 7, hier voor de terugrichting. 

4.6.9 Pilot – Rekenvolgorde 9 
Begin van de uurloop. 

4.6.10 Selectie juiste uren_Heen – Rekenvolgorde 10 
Dit matrixblokje selecteert voor de heenrichting de gewenste uren en voegt ze samen als 
het een tijdsblok betreft. Eventueel, indien gevraagd, wordt hier ook het uurgemiddelde 
berekend. 

4.6.11 Selectie juiste uren_Terug – Rekenvolgorde 11 
Analoog aan rekenvolgorde 10, hier voor de terugrichting. 

4.6.12 Samenvoegen – Rekenvolgorde 12 
De heen- en terugrichting wordt samengevoegd om een totaalmatrix op te stellen. Beide 
richtingen worden echter ook apart bewaard. 

4.6.13 Pilot – Rekenvolgorde 13 
Einde van de uurloop. 

4.6.14 Deleten grote bestanden – Rekenvolgorde 14 
Grote tussenbestanden worden verwijderd. 
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4.7 DISTRIBUTIE 

 
 

Voor de motieven werk en school worden de lijsten van balanceerfactoren gedistribueerd 
over de geobserveerde SEE-relatiematrix 2001 (BASMAT) of over de BASMAT-
resultaatmatrices van het referentiejaar in het geval van GROEIMAT. Dit gebeurt via het 
principe van ‘Growth Factoring’.  In dit groeimodel worden de waarden van de 
basisinputmatrix bewerkt met factoren zodat de rij- en kolomtotalen overeenkomen met 
de balanceerfactoren uit de module VYSDD.  Het resultaat is een relatiematrix voor 2007 
in geval van BASMAT of voor het toekomstjaar in het geval van GROEIMAT. 
Voor de overige motieven worden de producties en attracties gedistribueerd op basis van 
kosten en utilities. 
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4.7.1 Motief WERK 
Voor iedere tewerkstellingssector worden dezelfde stappen doorlopen: 
 

 
REKENVOLGORDE 1 - DOORKOPIËREN JUISTE DISTRIBUTIEPATROON 

Hier wordt het basispatroon bepaald, waarover de balanceerfactoren zullen 
gedistribueerd worden. In het geval van BASMAT is dat de SEE relatiematrix 2001, in het 
geval van GROEIMAT de BASMAT-resultaatmatrix van het referentiejaar. 

REKENVOLGORDE 2 - OPMAKEN TRIPSMATRIX 

Het distributiepatroon wordt gesaved als TRIPS-matrix, omdat deze matrix ook zal 
gebruikt worden als input van TRIPS-blokjes. 

REKENVOLGORDE 3 - VOORBEREIDEN GROWTH FACTORING 

Een belangrijke ingreep betreft het aftoppen van de balanceerfactoren aan de 
attractiekant. Aangezien er soms lokaliseerfouten in de SDG’s voorkomen en de 
balanceerfactoren op basis van deze SDG’s worden opgebouwd, zou deze fout zich 
immers doorzetten in de balanceerfactoren. Om dit op te vangen worden de 
balanceerfactoren ‘afgetopt’ wanneer ze voldoen aan volgende voorwaarde: 
  balanceerfactor2007> 1.5 * SEE2001 + 400 
Op die manier worden de grootste fouten in de SDG’s eruit gefilterd11. 
Vooraleer growth factoring kan toegepast worden moeten een aantal bijkomende 
voorbereidingen getroffen worden.   

11 Dit probleem deed zich vooral vroeger voor, tewerkstellingsplaatsen werden toen in de 
SDG’s allemaal toegekend aan de administratieve zetel, waardoor die statistische sector 
te veel arbeidsplaatsen heeft en bijgevolg een te grote balanceerfactor. Vanaf versie 
3.5.3 wordt de tewerkstelling echter over de verschillende vestigingen verdeeld en komt 
dit probleem niet zoveel meer voor. 
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BASMAT - Als een rij- of kolomtotaal (actieven respectievelijk tewerkstellingsplaatsen) 
van de SEE-matrix 2001 gelijk is aan nul, wordt specifiek voor het growth factoring-
proces ook de balanceerfactor van 2007 voor die zone op nul gezet, anders zouden de 
niet-nul-gegevens uit 2007 moeten verdeeld worden over een nul-rij uit 2001, wat 
problemen zou opleveren. Omgekeerd, wanneer een rij- of kolomtotaal van 2001 groter 
is dan nul en de balanceerfactor van 2007 is gelijk aan nul, wordt, omwille van 
technische redenen, de balanceerfactor van 2007 op 0.01 gezet, zoniet crasht de 
software. Door de eerste maatregel, namelijk balanceerfactoren van 2007 op nul zetten, 
‘verdwijnen’ er relaties en wordt er dus eigenlijk een fout gemaakt, maar deze wordt 
later opgevangen (zie verder). 
GROEIMAT - Als een rij- of kolomtotaal (actieven respectievelijk tewerkstellingsplaatsen) 
van de BASMAT-resultaatmatrix van het referentiejaar gelijk is aan nul, wordt specifiek 
voor het growth factoring-proces ook de balanceerfactor van het toekomstjaar voor die 
zone op nul gezet. Anders zouden de niet-nul-gegevens uit het toekomstjaar moeten 
verdeeld worden over een nul-rij uit het referentiejaar, wat problemen zou opleveren. 
Omgekeerd, wanneer een rij- of kolomtotaal van het referentiejaar groter is dan nul en 
de balanceerfactor van het toekomstjaar is gelijk aan nul, wordt, omwille van technische 
redenen, de balanceerfactor van het toekomstjaar op 0.01 gezet, zoniet crasht de 
software. Door de eerste maatregel, namelijk balanceerfactoren van het toekomstjaar op 
nul zetten, ‘verdwijnen’ er relaties en wordt er dus eigenlijk een fout gemaakt, maar deze 
wordt later opgevangen (zie verder). 
Het zijn deze aangepaste en afgetopte lijsten van balanceerfactoren die worden 
gedistribueerd in het growth factoring-model. Voor het zwaartekrachtmodel zijn de 
bijkomende ‘nul’-correcties niet nodig en worden de bovenstaande afgetopte 
balanceerfactoren gedistribueerd. 

REKENVOLGORDE 4 - ZETTEN ERROR-TRAP 

Het distributieproces via growth factoring is een iteratief proces. Bij een bepaalde iteratie 
crasht dit proces echter. Om uit te zoeken bij welke iteratie het proces crasht wordt een 
error-trap gebouwd. In deze module wordt de error-trap geïnitialiseerd. 

REKENVOLGORDE 5 - DISTRIBUEREN VIA GROWTH FACTORING 

De waarden uit de inputmatrix, de SEE relatiematrix 2001 (BASMAT) of de BASMAT-
resultaatmatrix van het referentiejaar (GROEIMAT), worden iteratief bewerkt met 
factoren zodat de rij- en kolomtotalen overeenkomen met de aangepaste en afgetopte 
balanceerfactoren 2007 (BASMAT) of het toekomstjaar (GROEIMAT). Bij een aantal 
tewerkstellingssectoren crasht dit proces.  

REKENVOLGORDE 6 - ERROR TRAP EN CLEAN 

Wanneer de vorige module crasht wordt de crash opgevangen en gaat men hier verder. 

REKENVOLGORDE 7 - EXTRAHEREN MAXIMALE ITERATIE UIT PRINTFILE 

Met behulp van deze module wordt uit de printfile van de gecrashte module MVGRAM 
opgezocht bij welke iteratie het proces gecrasht is. 

REKENVOLGORDE 8 - BIJSTUREN CONTROLEFILE GROWTH-FACTORING 

Dit matrixblokje maakt een nieuwe controlefile op voor het growth factoring-proces, 
waarin het aantal iteraties zodanig wordt ingesteld12 dat het proces niet zal crashen. 

12Eén minder dan de iteratie waarbij het proces crasht. 
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REKENVOLGORDE 9 - DISTRIBUEREN VIA GROWTH-FACTORING 

Hier gebeurt de eigenlijke distributie via growth factoring. De waarden uit de SEE 
relatiematrix 2001 (BASMAT) of de BASMAT-resultaatmatrix van het referentiejaar 
(GROEIMAT), worden iteratief bewerkt met factoren zodat de rij- en kolomtotalen 
overeenkomen met de aangepaste en afgetopte balanceerfactoren 2007 (BASMAT) of 
toekomstjaar (GROEIMAT).  Aangezien er in rekenvolgorde 3 al een test gebeurde om uit 
te zoeken waar het proces crasht en het aantal iteraties er daarna werd op afgestemd, 
zal het proces hier niet meer crashen. 

 
 

 
 

REKENVOLGORDE 10 - BIJVOEGEN WEERSTAND GEWESTGRENS 

In de vorige versies van BASMAT of GROEIMAT was geen gewestweerstand opgenomen. 
Het gevolg hiervan is dat wanneer er in de toekomst tewerkstellingsplaatsen bijkomen, 
deze even hard worden opgevuld door werknemers van over de gewestgrens als door 
werknemers in het eigen gewest, wat in realiteit niet het geval zal zijn. Vandaar dat in 
versie 3.6 een gewestweerstand wordt opgenomen. Deze wordt opgeteld bij de 
afstandsmatrix, waarna op basis van deze nieuwe matrix de distributie via 
zwaartekrachtmodel gebeurt.  
Voor de kalibratie van het zwaartekrachtmodel (bepaling van X1 en X2) wordt al 
rekening gehouden met deze gewestweerstand. Op deze manier zit de gewestweerstand 
al inherent vervat in de X1 en X2. De bepaling van de gewestweerstand gebeurt via trial 
and error: er wordt geprobeerd om in de huidige situatie de  verplaatsingen tussen de 
gewesten zo goed mogelijk te laten overeenkomen met de gegevens uit de SEE2001. 

REKENVOLGORDE 11 - AUTOMATISCH KALIBREREN ZWAARTEKRACHTMODEL VOOR 
PATRONEN SEE2001 
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Zoals hoger uitgelegd kan het proces van growth factoring niet overal worden toegepast, 
maar moet er soms gewerkt worden via het klassieke zwaartekrachtmodel met kosten en 
utilities. 
De kosten, in ons geval afstand, worden eerst omgezet naar utilities via de formule : 
Utilities = Kosten X1  *  e Kosten * X2 
Om het zwaartekrachtmodel te kunnen laten lopen, is het noodzakelijk de parameters X1 
en X2 te bepalen. Deze worden gekalibreerd in deze rekenvolgorde met behulp van 
MVGRAM. Als input is hiervoor een verplaatsingsmatrix en een kostenmatrix nodig. 
MVGRAM bepaalt dan die X1 en X2 die na een distributie van de productie- en 
attractielijsten van de ingevoerde verplaatsingsmatrix (=rij- en kolomtotalen), op basis 
van de kostenmatrix, zouden resulteren in de ingevoerde verplaatsingsmatrix. Wanneer 
we dus als verplaatsingsmatrix de SEE-relatiematrix 2001 (BASMAT) of de BASMAT-
resultaatmatrix van het referentiejaar (GROEIMAT) en als kostenmatrix de 
afstandenmatrix invoeren resulteert dit in een X1 en X2 die voldoende correct zijn om te 
gebruiken in het zwaartekrachtmodel. 

REKENVOLGORDE 12 - EXTRAHEREN X1 EN X2 

Deze module extraheert X1 en X2, door MVGRAM in rekenvolgorde 8 bepaald, uit de 
printfile en schrijft deze weg in een formaat zodat het volgende matrixblokje deze 
parameters kan gebruiken. 

REKENVOLGORDE 13 - OPMAKEN UTILITIES 

De kosten op basis waarvan gedistribueerd wordt in het zwaartekrachtmodel, in dit geval 
de afstand, worden omgezet naar utilities volgens de formule: 

Utilities = Kosten X1  *  e Kosten * X2 

REKENVOLGORDE 14 - DISTRIBUEREN VERPLAATSINGEN VOLGENS 
ZWAARTEKRACHTMODEL 

Het zwaartekrachtmodel doet zijn werk: de afgetopte lijsten van balanceerfactoren 
worden gedistribueerd op basis van de berekende utilities. De matrix die hieruit komt is 
een synthetische relatiematrix 2007 (BASMAT) of toekomstjaar (GROEIMAT). 

REKENVOLGORDE 15 - COMBINEREN SYNTHETISCH EN GROWTH FACTORING 

In een laatste stap worden de twee opgemaakte relatiematrices, deze op basis van 
growth factoring en deze op basis van een zwaartekrachtmodel, gecombineerd.  
BASMAT - Voor de zones waar de socio-economische gegevens van 2001 en 2007 
voldoende overeenkomen, wat betreft tewerkstellingsplaatsen, worden de waarden van 
de verplaatsingsmatrix op basis van growth factoring behouden.  
Wanneer voor een bepaalde zone de socio-economische gegevens van 2001 te veel 
afwijken van deze van 2007 mogen de balanceerfactoren van 2007 niet verdeeld worden 
volgens het patroon van 2001. Dit komt bijvoorbeeld voor als er in een zone een grote 
tewerkstellingsattractiepool is bijgekomen of weggegaan. In dat geval is het foutief de 
bestaande matrix evenredig te laten groeien. Het vergelijken van de socio-economische 
gegevens van 2001 met die van 2007 gebeurt door voor iedere zone de kolomtotalen van 
de SEE-relatiematrix, wat kan beschouwd worden als het aantal arbeidsplaatsen in 2001, 
te vergelijken met de balanceerfactoren die de tewerkstellingsplaatsen uit de socio-
economische gegevens van 2007 weergeven.  Wanneer de tewerkstelling van 2007 vijf 
keer hoger is dan deze uit 2001 en het aantal tewerkstellingsplaatsen uit 2001 ligt hoger 
dan 4000, wordt het als te afwijkend beschouwd en kan growth factoring niet toegepast 
worden. In het geval het aantal tewerkstellingsplaatsen lager is dan 4000 wordt het te 
afwijkend beschouwd van zodra de tewerkstelling 2007 drie keer hoger ligt dan deze uit 
2001. In deze gevallen worden de waarden van de relatiematrix uit het 
zwaartekrachtmodel behouden. 
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Wanneer de rij- en kolomtotalen uit 2001 nul waren en bijgevolg voor het growth 
factoring-proces de balanceerfactoren voor 2007 op nul werden gezet, wijken de socio-
economische gegevens van 2001 en 2007 te veel af volgens de hoger bescheven 
vergelijkingscriteria. Bijgevolg worden de waarden behouden uit het zwaartekrachtmodel, 
waar de balanceerfactoren van 2007 niet op nul werden gezet. Er ‘verdwijnen’ dus geen 
relaties. 
GROEIMAT – Volledig analoog aan BASMAT: Voor de zones waar de socio-economische 
gegevens van het referentiejaar en het toekomstjaar voldoende overeenkomen, wat 
betreft tewerkstellingsplaatsen, worden de waarden van de verplaatsingsmatrix op basis 
van growth factoring behouden. 
Wanneer voor een bepaalde zone de socio-economische gegevens van het referentiejaar 
te veel afwijken van deze van het toekomstjaar mogen de balanceerfactoren van het 
toekomstjaar niet verdeeld worden volgens het patroon van het referentiejaar. Dit komt 
bijvoorbeeld voor als er in een zone een grote tewerkstellingsattractiepool is bijgekomen 
of weggegaan.  In dat geval is het foutief de bestaande matrix evenredig te laten 
groeien. Het vergelijken van de socio-economische gegevens van het referentiejaar met 
die van het toekomstjaar gebeurt door voor iedere zone de kolomtotalen van de 
BASMAT-resultaatmatrix van het referentiejaar, wat kan beschouwd worden als het 
aantal arbeidsplaatsen in het referentiejaar, te vergelijken met de balanceerfactoren die 
de tewerkstellingsplaatsen uit de socio-economische gegevens van het toekomstjaar 
weergeven.  Wanneer de tewerkstelling van het toekomstjaar vijf keer hoger is dan deze 
uit het referentiejaar en het aantal tewerkstellingsplaatsen uit het referentiejaar ligt 
hoger dan 4000, wordt het als te afwijkend beschouwd en kan growth factoring niet 
toegepast worden. In het geval het aantal tewerkstellingsplaatsen lager is dan 4000 
wordt het te afwijkend beschouwd van zodra de tewerkstelling van het toekomstjaar drie 
keer hoger ligt dan deze uit het referentiejaar. In deze gevallen worden de waarden van 
de relatiematrix uit het zwaartekrachtmodel behouden.  
Wanneer de rij- en kolomtotalen uit het referentiejaar nul waren en bijgevolg voor het 
growth factoring-proces de balanceerfactoren voor het toekomstjaar op nul werden gezet 
wijken de socio-economische gegevens van het referentiejaar en het toekomstjaar te 
veel af volgens de hoger bescheven vergelijkingscriteria. Bijgevolg worden de waarden 
behouden uit het zwaartekrachtmodel, waar de balanceerfactoren van het toekomstjaar 
niet op nul werden gezet. Er ‘verdwijnen’ dus geen relaties. 

REKENVOLGORDE 16 - CONTROLE VAN VORIGE MATRIXBLOK 

Door een bug in de CUBE-software gebeurt het regelmatig dat bij het vorige 
matrixblokje, waarbij de relatiematrices gecombineerd worden, één van de inputmatrices 
100 keer te klein wordt ingelezen. Hierdoor wordt de resultaatmatrix foutief berekend en 
weggeschreven. Om dit te voorkomen gebeurt in rekenvolgorde 16 een controle. Als 
blijkt dat er inderdaad een probleem is, wordt BASMAT/GROEIMAT hier gestopt. 

REKENVOLGORDE 17 - DELETEN GROTE BESTANDEN 

Grote tussenbestanden worden verwijderd. 
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4.7.2 Motief SCHOOL 
Het distributieproces voor het motief school gebeurt helemaal analoog aan dat voor het 
motief werk. 
Voor een BASMAT-proces wordt een klassiek zwaartekrachtmodel gebruikt wanneer de 
socio-economische gegevens van 2001, in dit geval zijn de schoolgaanden bepalend, te 
veel afwijken van de socio-economische gegevens van 2007. In het andere geval wordt 
het growth factoring-proces op basis van de school-SEE relatiematrix 2001 toegepast. In 
het geval GROEIMAT wordt opgestart, gebeurt een growth factoring-proces op basis van 
de BASMAT-resultaatschoolmatrix van de referentiesituatie, tenzij de socio-economische 
gegevens van het referentiejaar te veel afwijken van de socio-economische gegevens van 
het toekomstjaar. In dat laatste geval gebeurt de distributie via een klassiek 
zwaartekrachtmodel. 
Het distributieproces gebeurt voor de drie schoolmotieven: lager–, middelbaar– en 
hogeronderwijs.  

REKENVOLGORDE 1 - DOORKOPIËREN JUISTE DISTRIBUTIEPATROON 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 2 - OPMAKEN TRIPSMATRIX 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 3 - BIJVOEGEN WEERSTAND GEWESTGRENS 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 4 - VOORBEREIDEN GROWTH FACTORING 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 5 - ZETTEN ERROR-TRAP 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 6 - DISTRIBUEREN VIA GROWTH FACTORING 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 7 - ERROR TRAP EN CLEAN 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 8 - EXTRAHEREN MAXIMALE ITERATIE UIT PRINTFILE 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 9 - BIJSTUREN CONTROLEFILE GROWTH FACTORING 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 10 - DISTRIBUEREN VIAGROWTH FACTORING 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 11 - AUTOMATISCH KALIBREREN ZWAARTEKRACHTMODEL VOOR 
PATRONEN SEE2001 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 12 - EXTRAHEREN X1 EN X2 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 13 - OPMAKEN UTILITIES 

Analoog aan motief werk. 
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REKENVOLGORDE 14 - DISTRIBUEREN VERPLAATSINGEN VOLGENS 
ZWAARTEKRACHTMODEL 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 15 - COMBINEREN SYNTHETISCH EN GROWTH FACTORING 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 16 - CONTROLE VORIGE MATRIXBLOK 

Analoog aan motief werk.  

4.7.3 Motief WINKEL 

 
 
Voor de motieven winkel, recreatief/sociaal bezoek en overig beschikken we niet over 
een geobserveerde relatiematrix 2001. Bijgevolg wordt gewerkt volgens de klassieke weg 
waarbij er, op basis van de socio-economische gegevens en verplaatsingscoëfficiënten uit 
het OVG, producties en attracties worden berekend. Deze worden vervolgens, volgens 
het klassieke zwaartekrachtmodel, gedistribueerd met behulp van een op kosten 
gebaseerde utility-matrix. Resultaat hiervan is een synthetische verplaatsingsmatrix. 
Voor de opbouw van de verplaatsingsmatrix voor de motieven winkel, recreatief/sociaal 
bezoek en overig wordt er dus via de kostenmatrices en utilities gewerkt. Zoals hoger 
beschreven wordt als kost de afstand genomen.  

REKENVOLGORDE 1 - OPMAKEN FRICTIETABELLEN DISTRIBUTIE 

In dit blokje worden de frictietabellen voor het distributieproces opgemaakt, op basis van 
een extreme value 1-functie (EV1-functie). 
Vanuit het onderzoek OWOWI is gebleken dat distributie via een EV1-functie een 
triplengteverdeling oplevert die best aansluit bij de geobserveerde triplengteverdeling. 

Extreme Value 1    𝑬𝒙 =  𝟏
𝝈

 . (𝟏 +  𝜺.𝝎)−𝟏 𝜺−𝟏⁄ . 𝒆−(𝟏+ 𝜺.𝝎)−𝟏 𝜺⁄   met  𝝎 =  𝒅 − 𝝁
𝝈
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De bijhorende parameters werden via maximum likelihood geschat waarbij de 
afwijkingen tegenover de geobserveerde triplengteverdeling werden geminimaliseerd en 
dit voor beide winkelactiviteiten. 
 

 
Figuur: Geobserveerde triplengteverdeling uit OWOWI 
 

REKENVOLGORDE 2 - DISTRIBUTIE WINKEL DAGELIJKS 

De berekende tripendlijsten voor dagelijkse winkelverplaatsingen worden via een 
zwaartekrachtmodel gedistribueerd. De gebruikte distributiefunctie is een EV1-functie 
toegepast op de afstand. 

REKENVOLGORDE 3 - DISTRIBUTIE WINKEL WEKELIJKS 

Analoog aan rekenvolgorde 2, hier voor de wekelijkse winkelverplaatsingen. 

REKENVOLGORDE 4 - RAPPORTAGE TRIPLENGTEVERDELING WINKEL DAGELIJKS 

Deze module geeft een rapport van de triplengteverdeling van de HB-matrix met de 
dagelijkse winkelverplaatsingen, binnen en van en naar het studiegebied. 

REKENVOLGORDE 5 - RAPPORTAGE TRIPLENGTEVERDELING WINKEL WEKELIJKS 

Deze module geeft een rapport van de triplengteverdeling van de HB-matrix met de 
wekelijkse winkelverplaatsingen, binnen en van en naar het studiegebied. 

REKENVOLGORDE 6 - DELETEN GROTE BESTANDEN 

Hier worden grote tussenbestanden verwijderd. 
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4.7.4 Motief RECREATIEF/SOCIAAL BEZOEK 
 

 
 
Net zoals bij het motief winkel wordt er gewerkt met een klassiek zwaartekrachtmodel. 

REKENVOLGORDE 1 - BEREKENEN UTILITIES RECREATIEF 

De kosten, in dit geval afstand, worden omgezet naar utilities via de formule: 
Utilities = Kosten X1  *  e Kosten * X2 

Aangezien er geen geobserveerde matrix beschikbaar is kunnen de parameters X1 en X2 
niet worden gekalibreerd. Om deze reden worden ze geraamd op basis van waarden uit 
vroegere modellen. 

REKENVOLGORDE 2 - DISTRIBUTIE 

De producties en attracties op dagbasis, opgemaakt door VYPA, worden gedistribueerd 
via een zwaartekrachtmodel op basis van de hoger berekende utilities. Resultaat is een 
HB-matrix voor het motief recreatief/sociaal bezoek, met enkel verplaatsingen in de 
heenrichting (van woonplaats naar winkel). 

REKENVOLGORDE 3 - RAPPORTAGE TRIPLENGTEVERDELING 

Deze module geeft een rapport van de triplengteverdeling van de HB-matrix, binnen en 
van en naar het studiegebied. 

REKENVOLGORDE 4 - DELETEN GROTE BESTANDEN 

Grote tussenbestanden worden verwijderd. 

4.7.5 Motief OVERIG 
Dit motief wordt volledig analoog aan het motief recreatief/sociaal bezoek behandeld. 
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4.7.6 Samennemen relatiematrices – Rekenvolgorde 16 

 
Deze module neemt alle relatiematrices samen. Voor het motief werk is er per 
tewerkstellingsklasse één relatiematrix, wat een totaal van 9 matrices geeft. Voor het 
motief school zijn er drie relatiematrices, voor het motief winkel twee, voor het motief 
recreatief/sociaal bezoek één, en voor het motief overig ook één. 

4.8 TIME 

In versie 3.6 werd de TIME-module onder de loep genomen. Enerzijds werd deze module 
veel flexibeler, in plaats van per gewenst uur een aparte subgroep te moeten 
programmeren is er nu één subgroep die het proces voor alle uren uitvoert. De vroegere 
module ‘VYTIME’ is vervangen door matrixblokjes.  
Anderzijds werd het tijdstipkeuzeproces zelf ook aangepast. Daar waar vroeger gewerkt 
werd met het rechtstreeks toepassen van de tijdstipverdeling op de dagmatrix en daarna 
afgerond, wordt er nu gewerkt met de techniek van loting. Op deze manier treden er 
geen verschuivingen op en is de som van alle uurmatrices gelijk aan de dagmatrix.  
 
LOTING VERSUS BUCKETROUNDING 
 
In de vorige versies van BASMAT werd de tijdstipverdeling over de dag voor de 
verschillende motieven rechtstreeks toegepast op de dagmatrices. Als resultaat werden 
matrices met gebroken getallen bekomen, die werden afgerond met de techniek van 
bucket rounding. Deze techniek zorgt ervoor dat bij het afronden de matrixtotalen 
dezelfde blijven als bij de oorspronkelijke matrix. Nadeel van deze techniek is dat er 
verschuivingen kunnen optreden. De afgeronde restjes worden immers in een ‘bucket’ 
gestoken en bij volgende cellen bijgeteld. Een gevolg hiervan is dat wanneer de 
uurmatrices worden opgeteld niet de oorspronkelijke dagmatrix wordt bekomen. 
Hieronder wordt dit geïllustreerd voor het motief werk-industrie. 
Bij wijze van voorbeeld worden de eerste 20 zones getoond van de matrix werk-
industrie. 
 

 

Oorspronkelijke matrix
Industrie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 10 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 1 4 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 5 8 0 12 0 0 2 2 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 3 0 0 0 1 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 5 14 0 18 1 5 0 2 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 43 0 13 2 5 0 3 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 0 1 0 0 0 1 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 20 1 3 0 1 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 8 11 11 0 3 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 8 0 9 3 26 0 6 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5 0 7 2 1 2 3 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 0 2 5 9 2 16 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 8 1 1 0 1 4
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Uit bovenstaande matrices blijkt dat er toch wel wat verschuivingen optreden. Alle 
absolute verschillen tussen de twee matrices, cel per cel opgeteld, geeft een totaal 
verschil van 61.302 (op een matrixtotaal van ongeveer 963.000). 
Om aan dit probleem te verhelpen is besloten om te gaan werken met de techniek van 
loting. Hierbij wordt voor iedere verplaatsing uit de dagmatrix ‘geloot’, rekening houdend 
met de tijdstipverdeling over de dag, aan welk uur deze wordt toegekend. Op die manier 
wordt er niet met gebroken getallen gewerkt waardoor er ook geen bucket rounding 
meer moet gebeuren. Wanneer nu de verschillende uurmatrices worden opgeteld wordt 
wel de oorspronkelijke dagmatrix bekomen. 
Aangezien we bij herhaaldelijke doorrekeningen dezelfde resultaten willen bekomen is 
het noodzakelijk de random-generator van de loting te initialiseren, zodat er bij alle 
doorrekeningen steeds dezelfde reeks getallen wordt gegenereerd. Deze ‘random-seed’ is 
zodanig bepaald dat de resultaten na loting en de resultaten na rechtstreeks toepassen 
van de tijdstipverdeling zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. De manier waarop deze 
random-seed bepaald werd is via trial and error. Er werden heel veel doorrekeningen 
gedaan waarbij voor iedere random-seed het kwadratisch verschil tussen de loting en het 
rechtstreeks toepassen van de relatieve frequentie werd berekend. De random-seed die 
het kleinste kwadratische verschil opleverde is weerhouden. 
 

 

Tijdstipverdeling toepassen, bucket-rounden, terug optellen
Industrie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 9 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 3 3 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 5 7 0 16 0 0 2 3 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3 14 0 18 1 5 0 3 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 41 0 14 3 7 0 2 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 0 2 0 0 0 1 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 20 1 2 0 1 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 6 11 12 0 1 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 10 2 27 0 5 2
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5 0 7 2 1 2 2 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 0 3 4 9 3 17 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 6 1 0 0 4 2

Verschil
Industrie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 10% -100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 -100% 0% 0% 25% -100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5 0% 0% 0% 0% -15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6 100% 0% 0% 0% 0% -29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 0% 0% 0% 100% 0% 0% -20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8 0% 0% -200% 25% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9 -200% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 0% -33% 0% 0% 0% -50% 100%
11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -50% 0%
13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 5% 0% -8% -50% -40% 0% 33% 0%
14 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% -100% 0% 0% 0% 0% 0%
15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -25% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0%
16 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -13% 0% 25% 0% -9% 0% 67% 0%
17 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 100% -13% 0% -11% 33% -4% 0% 17% -100%
18 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0%
19 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 14% 0% -50% 20% 0% -50% -6% 0%
20 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -100% 0% 0% 0% 25% 0% 100% 0% -300% 50%
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4.8.1 Opmaken cumulspreiding – Rekenvolgorde 1 
Vanuit het OVG wordt een tijdstipverdeling over de dag afgeleid en dit per motief voor 
iedere klasse (werk: per tewerkstellingsklasse, school: per schoolklasse). De verdeling 
wordt afgeleid per uur, zowel in de heen- als terugrichting. Bij het opstellen van 
dergelijke tijdstipfrequentie wordt er vanuit gegaan dat een verplaatsing in een bepaald 
uur valt van zodra het begintijdstip tot dat bepaald uur behoort. Onderstaande figuur 
toont een voorbeeld:  
 

 
Figuur: Geobserveerde tijdstipverdeling uit OVG 

 
Om de techniek van loting gemakkelijk te kunnen toepassen wordt in deze module een 
gecumuleerde spreiding over de dag opgemaakt, voor ieder motief en klasse. 
 
Voor het motief winkel wordt een spreiding over de dag afgeleid vanuit het OWOWI-
onderzoek (zie verder). 

4.8.2 Motief WERK – Rekenvolgorde 2 
Voor het motief werk worden volgende ‘blokjes’ doorlopen: 
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REKENVOLGORDE 1 - BUCKETROUNDEN RELATIEMATRIX EN VERMENIGVULDIGEN MET 
DAGFACTOR 

Vertrekkend vanaf de relatiematrix 2007 wordt een verplaatsingsmatrix opgebouwd. Uit 
de SEE2001 kan worden afgeleid hoeveel woon-werkverplaatsingen een actieve maakt 
per dag, per tewerkstellingssector. Gemiddeld over alle tewerkstellingssectoren is dit 
cijfer iets kleiner dan 1. Reden hiervoor is het feit dat niet alle actieven iedere dag gaan 
werken, maar soms (ziekte)verlof hebben of deeltijds werken. 
Door deze coëfficiënten toe te passen wordt een verplaatsingsmatrix bekomen, op 
dagbasis. Deze matrix bevat enkel nog maar verplaatsingen van de woon- naar de 
werkkant. 
Na opbouw van de verplaatsingsmatrix wordt deze afgerond via een proces van bucket 
rounding. 

REKENVOLGORDE 2 - PRINTEN ALS CSV 

Aangezien er in de matrices relatief veel nullen voorkomen en het niet nodig is deze 
cellen te behandelen in het verdere proces, wordt hier een lijst afgedrukt van de niet-nul-
verplaatsingen, voor iedere tewerkstellingsklasse. De lijst ziet er als volgt uit: herkomst-
bestemming – waarde voor iedere tewerkstellingsklasse. 

REKENVOLGORDE 3 - WERK_HEEN, LOTING OVER UREN 

Via loting wordt iedere verplaatsing toegekend aan een uur van de dag. Als input is een 
tijdstipverdeling over de dag vereist, per tewerkstellingsklasse, deze werd afgeleid uit het 
OVG. De loting gebeurt per halve verplaatsing, voor 10 verplaatsingen worden dus 20 
halve verplaatsingen via loting aan een uur toegekend. Dit matrixblokje doet de verdeling 
van de verplaatsingen in de heenrichting. 

REKENVOLGORDE 4 - OPMAKEN MATRIX 

De matrices in lijstvorm worden terug opgebouwd naar echte matrices. Resultaat zijn 
tien matrices, één per tewerkstellingsklasse, terwijl iedere matrix 24 tabellen bevat, één 
voor ieder uur. 

REKENVOLGORDE 5 - WERK_TERUG, LOTING OVER UREN 

Analoog aan rekenvolgorde 3, hier voor de terugrichting. Hier wordt vertrokken van de 
getransponeerde relatiematrix. 

REKENVOLGORDE 6 - OPMAKEN MATRIX 

Analoog aan rekenvolgorde 4, hier voor de terugrichting. 

REKENVOLGORDE 7 - PILOT 

Begin van de uurloop. 

REKENVOLGORDE 8 - OVERLAP_HEEN@BEGINUUR@ 

Dit matrixblokje selecteert de juiste uren en voegt ze samen als het een tijdsblok betreft. 
Wanneer ‘Overlap=T’ wordt er een ‘overlap’ bij opgeteld: afhankelijk van 
tewerkstellingsklasse en uur wordt een bepaald percentage van de vorige uurmatrix erbij 
opgeteld. Reden hiervoor is dat een deel van de verplaatsingen die starten in de twee 
vorige uren (en dus in de tijdstipverdeling aan dat uur werden toegekend) ook doorlopen 
in het gewenste uur.  
Voor de provinciale verkeersmodellen Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg 
wordt deze techniek van overlap toegepast met een overlapparameter van 
overlappar=0.5. Dit betekent dat er voor de ochtendspits (08-09u) voor het motief werk- 
industrie 11% van de vorige uurmatrix bij de matrix geteld en 2% van de matrix van 2 
uur voordien. Voor de tewerkstellingssector diensten in de ochtendspits, is dit percentage 
groter: 24% van de matrix voor het uur voordien en 7% van de matrix voor twee uur 
voordien. Voor de ochtendspits is het gemiddeld percentage dat bij de gewenste 
uurmatrix opgeteld wordt 18% van de matrix van het vorige uur en 5% van de matrix 
van twee uur voor het gewenste uur. 
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Eventueel, indien gevraagd (‘GEMIDDELD=T’), wordt hier ook het uurgemiddelde 
berekend. 
 
Voor het provinciaal verkeersmodel Antwerpen en Vlaams-Brabant wordt deze techniek  
van het meenemen van overlappende verplaatsingen niet meegenomen. De reden 
hiervoor is dat het verkeersmodel het verkeer overschat door de zware congestie. Deze 
overschatting zorgt ervoor dat het verkeer te moeizaam afgewikkeld raakt indien men 
een overlap meeneemt. De matrix zonder overlap geeft aldus een realistischer beeld.  

REKENVOLGORDE 9 - OPTELLEN WERKCATEGORIEËN 

Alle tewerkstellingscategorieën worden opgeteld tot één werkmatrix, in de heenrichting. 

REKENVOLGORDE 10 - OVERLAP_TERUG@BEGINUUR@ 

Analoog aan rekenvolgorde 8, hier voor de terugrichting. 

REKENVOLGORDE 11 - OPTELLEN WERKCATEGORIEËN 

Analoog aan rekenvolgorde 9, hier voor de terugrichting. 

REKENVOLGORDE 12 - PILOT 

Einde van de uurloop. 

REKENVOLGORDE 13 - DELETEN GROTE BESTANDEN 

Grote tussenbestanden worden verwijderd. 

4.8.3 Motief SCHOOL – Rekenvolgorde 3 
Voor het motief school worden volgende ‘blokjes’ doorlopen: 
 

 
 

REKENVOLGORDE 1 - BUCKETROUNDEN RELATIEMATRIX EN VERMENIGVULDIGEN MET 
DAGFACTOR 

Vertrekkend vanaf de relatiematrix 2007 wordt een verplaatsingsmatrix opgebouwd. Uit 
het OVG 2000 wordt afgeleid hoeveel woon-schoolverplaatsingen door een schoolgaande 
worden gemaakt per dag. Meer specifiek wordt afgeleid hoeveel lagere 
schoolverplaatsingen een lagere schoolgaande maakt, hoeveel middelbare 
schoolverplaatsingen een middelbare schoolgaande maakt en hoeveel hogere 
schoolverplaatsingen een hogere schoolgaande maakt.  Voor de eerste twee categoriën is 
het aantal woon-schoolverplaatsingen per dag benaderend 1, voor de hogere 
schoolgaanden is het cijfer iets lager, namelijk 0.78. Reden hiervoor is dat hogere 
schoolgaanden niet iedere dag naar de les gaan.  
Door deze coëfficiënten toe te passen wordt een verplaatsingsmatrix bekomen, op 
dagbasis. Deze matrix bevat enkel nog maar verplaatsingen van de woon- naar de 
schoolkant. 
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Na opbouw van de verplaatsingsmatrix wordt deze afgerond via een proces van bucket 
rounding. 

REKENVOLGORDE 2 - PRINTEN ALS CSV 

Aangezien er in de matrices relatief veel nullen voorkomen en het niet nodig is deze 
cellen te behandelen in het verdere proces, wordt hier een lijst afgedrukt van de niet-nul-
verplaatsingen, voor iedere schoolklasse: lager-, middelbaar- en hoger onderwijs. De lijst 
ziet er als volgt uit: herkomst-bestemming – waarde voor iedere schoolklasse. 

REKENVOLGORDE 3 - SCHOOL_HEEN, LOTING OVER UREN 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 4 - OPMAKEN MATRIX 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 5 - SCHOOL_TERUG, LOTING OVER UREN 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 6 - OPMAKEN MATRIX 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 7 - PILOT 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 8 - OVERLAP_HEEN@BEGINUUR@ 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 9 - OPTELLEN SCHOOLCATEGORIEËN 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 10 - OVERLAP_TERUG@BEGINUUR@ 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 11 - OPTELLEN SCHOOLCATEGORIEËN 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 12 - PILOT 

Analoog aan motief werk. 

REKENVOLGORDE 13 - DELETEN GROTE BESTANDEN 

Analoog aan motief werk. 

4.8.4 Motief WINKEL – Rekenvolgorde 4 
Aangezien de producties en attracties op dagbasis al berekend en gedistribueerd werden 
moeten hier geen dagfactoren worden toegepast, maar enkel de spreiding over de dag, 
in de heen- en terugrichting.  Deze spreiding werd niet afgeleid uit het OVG, maar uit het 
OWOWI-onderzoek, zowel voor de dagelijkse als de wekelijkse winkelverplaatsingen.  
 
Verder verloopt dit volledig analoog aan het motief werk. 

4.8.5 Motief RESB – Rekenvolgorde 5 
Analoog aan motief winkel. 

4.8.6 Motief OVERIG – Rekenvolgorde 6 
Analoog aan motief winkel. 
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4.8.7 Pilot – Rekenvolgorde 7 
Begin uurloop. 
 

 

4.8.8 Rekenen uur @Beginuur@-@Einduur@ - Rekenvolgorde 8 
Alle tewerkstellingsklassen worden opgeteld, de drie schoolcategorieën worden opgeteld 
alsook de twee winkelklassen. Resultaat is, per gewenste tijdblok, een motiefmatrix met 
vijf tabellen: werk, school, winkel, RESB en overig. Heen- en terugrichting wordt apart 
bewaard. 

4.8.9 Extra erbijvoegen – Rekenvolgorde 9 
Hier worden de geobserveerde verplaatsingspatronen (komend uit ‘EXTRA’) in de HB-
resultaatmatrices overgenomen.  

4.8.10 Grens bij optellen – Rekenvolgorde 10 
De grensmatrices komend uit het blok BUITENLAND worden hier opgeteld bij de HB-
matrices. Resultaat zijn de finale HB-matrices. Heen- en terugrichting wordt apart 
bewaard. 

4.8.11 Pilot – Rekenvolgorde 11 
Einde uurloop. 
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4.9 MASSACORRECTIE 

In het geval van GROEIMAT moet er nog een massacorrectie toegepast worden op de 
synthetische HB-resultaatmatrices. RMM heeft immers massagecorrigeerde 
motiefmatrices nodig als input voor het vervoerwijzekeuzeproces. Voor een uitvoerige 
beschrijving van het hoe en waarom van de massacorrectie verwijzen we naar de nota 
modelopbouw MM versie 3.6. 
 

 

4.9.1 Pilot – Rekenvolgorde 1 
Begin van de uurloop. 

4.9.2 Opmaken TE HB2007 en HB2020 om vlag te kunnen berekenen – 
Rekenvolgorde 2 

Het voorgaande systeem van massacorrectie zette de massacorrectie van het 
referentiejaar op een bepaalde manier over op het toekomstjaar, maar hield weinig 
rekening met grote verschillen tussen de synthetische matrices van referentiejaar en 
toekomstjaar. Het nieuwe systeem houdt hiermee wel rekening, door middel van een 
‘vlag’-systeem. Om die vlag, die het verschil aangeeft tussen synthetische matrices van 
referentiejaar en toekomstjaar, te kunnen berekenen moeten de tripends gekend zijn. 
Deze worden hier berekend. 

4.9.3 Berekenen vlag 2020-2007 – Rekenvolgorde 3 
Hier wordt de vlag berekend, die een maat voor het verschil aangeeft tussen de 
synthetische matrices van referentiejaar en toekomstjaar. 

4.9.4 Toepassen massacorrectie – Rekenvolgorde 4 
Hier wordt de eigenlijke massacorrectie toegepast. De synthetische toekomstmatrix 
wordt ‘gecorrigeerd’ op basis van de massacorrectie toegepast in de referentiesituatie, 
rekening houdend met de ‘vlag’ berekend in vorige blokjes. 

4.9.5 Pilot – Rekenvolgorde 5 
Einde van de uurloop. 

4.9.6 Deleten grote bestanden – Rekenvolgorde 6 
Grote tussenbestanden worden verwijderd. 
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