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1 INLEIDING 

De Vlaamse strategische verkeersmodellen worden ingedeeld in 2 klassen: strategische 

personenmodellen (provinciale verkeersmodellen en het strategisch personenmodel Vlaanderen) en 

het strategisch vrachtmodel. In de vierde generatie van de strategische verkeersmodellen worden de 

vier bouwstenen van de strategische verkeersmodellen tegelijkertijd geactualiseerd: 

 Invoergegevens aan vraag- en aanbodzijde voor de basistoestand (socio-demografische 

gegevens (SDGs), verkeerstellingen, netwerken en zonering); 

 Invoergegevens aan vraag- en aanbodzijde voor één of meerdere toekomstscenario’s (socio-

demografische gegevens en netwerken); 

 Modelinstrumentarium (bv. voor derde generatie provinciale verkeersmodellen: BASMAT en 

MM); 

 Parameters voor de verschillende deelmodellen. 

Dit rapport beschrijft de actualisatie van de invoergegevens aan vraag- en aanbodzijde voor de 

basistoestand van de vierde generatie strategische personenmodellen Vlaanderen, meer bepaald 

versie 4.2.1. 

De provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 hadden als basisjaar 2009. Versie 3.7.1 is een 

actualisatie van versie 3.6.1 waar er een nieuwe kalibratie van de basistoestand is gebeurd op basis 

van verkeerstellingen van 2013-2014. Bovendien is er voor versie 3.7.1 een actualisatie van de 

invoergegevens voor het basisjaar (2013) en het toekomstjaar (2025) gebeurd. De overige 

bouwstenen van het modelinstrumentarium zijn in mindere mate gewijzigd.   

 

De strategische personenmodellen versie 4.1.1 hadden als basisjaar 2013. Voor versie 4.2.1 is het 

basisjaar 2017. Dit rapport beschrijft de gegevensverzameling en -verwerking voor deze 

basistoestand. Hoofdstuk 2 beschrijft de gegevensverzameling terwijl hoofdstuk 3 ingaat op de 

verwerking van deze gegevens. De gegevens die aan bod komen zijn socio-demografische gegevens 

en netwerken en zonering. 
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2 GEGEVENSVERZAMELING 

2.1 SOCIO-DEMOGRAFISCHE EN -ECONOMISCHE GEGEVENS 

Bij de provinciale verkeersmodellen versie 3.7.1 werd van alle socio-demografische en socio-

economische gegevens (afgekort SDG’s en SEG’s) van het jaar 2013 één grote databank gemaakt. 

Hierin zijn per bouwblok gegevens zoals bevolking, autobezit,… (SDG’s) en tewerkstelling, 

schoolbevolking (SEG’s) opgenomen. Zo’n bouwblok komt grotendeels overeen met een statistische 

sector maar deze sectoren zijn in bepaalde gebieden (bijvoorbeeld de havens en de luchthaven van 

Zaventem) bijkomend verfijnd. 

Voor de vierde generatie strategische verkeersmodellen is voor het grondgebied van België een 

Population Simulator opgesteld voor de passieve kant (bevolking, gezinnen, kenmerken bevolking: 

persoonsstatus, kenmerken gezinnen: vb. autobezit, inkomen, …). Voor de actieve kant is een 

databank opgesteld waarin de volgende SEG’s opgenomen zijn per bouwblok: 

 Tewerkstelling:  Aantal arbeidsplaatsen per tewerkstellingscategorie 

 Schoolbevolking: Aantal leerlingen per onderwijsvorm (kleuter, lager, middelbaar, 

hogeschool, universiteit) 

Deze paragraaf zet alle gegevens met de databronnen in detail op een rij terwijl hoofdstuk 3 ingaat 

op de verwerking van deze gegevens. 

2.1.1 BEVOLKING 

De passieve kant zit vervat in de Population Simulator. In de vierde generatie strategische 

verkeersmodellen wordt de volledige vraagmodellering gedesaggregeerd uitgevoerd. Dit betekent 

dat alle keuzeprocessen op individueel persoonsniveau, met inachtneming van gezinskenmerken in 

ieder gezin, gesimuleerd worden, wat de aparte discrete keuzes zoals tourgeneratie, 

bestemmingskeuze, tijdstipkeuze en vervoerwijzekeuze beter simuleert. Deze aanpak vereist een 

volledige beschrijving van de populatie op individueel persoons- en gezinsniveau, zowel voor de 

basistoestand als voor toekomstscenario’s. Op zich biedt de socio-economische enquête van 2001 

een goed beeld van deze detailbeschrijving, maar er zijn verschillende processen noodzakelijk om 

deze naar een beschrijving van de huidige toestand te krijgen, en om deze set door te trekken 

volgens verschillende groeiscenario’s. Deze processen worden gebundeld in een zogenaamde 

Population Simulator. Een dergelijk instrument berekent de jaarlijkse verschuivingen in 

karakteristieken en kenmerken van een bevolking door middel van simulatie van 

sleutelgebeurtenissen op persoons- en gezinsniveau.  

Aan elk gezin is een bouwblok toegekend. De Population Simulator maakt een overzicht van de 

bevolkingsstructuur en de gezinnen voor 2017. De rapportage met betrekking tot de Population 

Simulator is terug te vinden op de volgende website https://www.departement-

mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen en kan opgevraagd worden 

bij het team Verkeersmodellen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de 

Vlaamse overheid (verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be). Deze rapportage heeft betrekking op 

het basisjaar 2013. Voor versie 4.2.1 van de strategische verkeersmodellen (basisjaar 2017) is er 

gestart van de personen en gezinnen in het basisjaar 2013 en is de Population Simulator 

https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen
https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen
mailto:verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be
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doorgegroeid naar 2017 (onderdeel PopSim). Het onderdeel PopKal zorgt ervoor dat de gegevens per 

bouwblok overeenkomen met geobserveerde gegevens voor het jaar 2017. 

2.1.2 TEWERKSTELLING 

 Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering – CORVE 

Beschrijving: de verrijkte kruispuntdatabank voor ondernemingen (VKBO) bevat per vestiging 

van het bedrijf de locatie, de sector van de hoofdactiviteit en een inschatting van het aantal 

werknemers (grove klassen) dankzij een koppeling van de RSZ-gegevens met deze databank. 

Deze databank is een momentopname van maart 2012. 

 Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 

Beschrijving: aantal werknemers per gemeente van België per tewerkstellingscategorie voor 

2010 en 2011. 

 Bron: Diagnostiek voor woon-werkverkeer 2011, FOD Mobiliteit en Vervoer 

Beschrijving: een enquête die alle bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten invullen. 

Het bevat informatie over het aantal werknemers van het bedrijf (niet opgesplitst per 

vestiging) en de pendel van de werknemers. 

 Bron: FOD 

Beschrijving: het aantal federale ambtenaren per ministerie en woonplaats op 

arrondissementsniveau in 2011. 

 Bron: Vlaamse overheid 

Beschrijving: aantal Vlaamse ambtenaren en woon- en werkplaats op gemeenteniveau in 

2011. 

 Bron: Steunpunt Werk en Sociale Economie 

Beschrijving: aantal loontrekkenden en zelfstandigen in 2011 voor België. 

 Bron: Federaal Planbureau 

Beschrijving: De HERMES-data bevat tewerkstellingscijfers per jaar, arrondissement en 

tewerkstellingsklasse, en dit zowel voor het verleden (observaties) als de toekomst 

(prognoses). 

2.1.3 SCHOOLGAANDEN EN SCHOOLBEVOLKING 

 Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid 

Beschrijving:  

- Voor het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs: aantal leerlingen per school 

(op adresbasis) en per woonplaats op niveau van statistische sector in februari 2012. 

- Voor Nederlandstalig hoger onderwijs: aantal ingeschreven leerlingen voor het jaar 

2010-2011 per instelling (op adresbasis) en per woonplaats op gemeenteniveau 

(indien gekend: bij ongeveer 3% van de studenten is de woonplaats niet gekend). 
 

 Bron: Brussels instituut voor statistiek en analyse (BISA) 

Beschrijving: schoolbevolking per gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en per 

schooltype en het aantal leerlingen in internationale scholen voor het schooljaar 2009-2010. 
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 Bron: Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la 

Communication’ – Waalse gemeenschap (Etnic) 

Beschrijving: schoolbevolking per schooltype en per arrondissement voor schooljaar 2010-

2011 voor het Franstalig onderwijs. Deze gegevens bevatten ook de schoollocatie. 

 Bron: Instellingen Nederlandstalig hoger onderwijs 

Beschrijving: sommige instellingen hebben informatie verschaft over het aantal kotstudenten 

en de locatie van het kot. Dit is vaak fragmentarische data die geen volledig beeld geeft van 

het aantal kotstudenten. 

2.2 NETWERKEN EN ZONERING 

Het netwerk van de strategische verkeersmodellen versie 4.1.1 is een afgeleide van het netwerk 

Vlaanderen van de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1. Voor versie 4.2.1 is het netwerk echter 

volledig opnieuw opgebouwd, waarbij vertrokken is van een bestaand GIS-netwerk. 

Daarnaast is ook de zonering opgebouwd. Dit resulteert in een zonering met 4098 zones voor België, 

waarvan 2904 zones in Vlaanderen liggen. 
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3 GEGEVENSVERWERKING  

3.1 SOCIO-DEMOGRAFISCHE  EN -ECONOMISCHE GEGEVENS 

3.1.1 BEVOLKING 

Hiervoor verwijzen we naar de opbouw van de Population Simulator. De rapportage met betrekking 

tot de Population Simulator is terug te vinden op de volgende website https://www.departement-

mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen en kan opgevraagd worden 

bij het team Verkeersmodellen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de 

Vlaamse overheid (verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be). 

3.1.2 TEWERKSTELLING 

De verschillende beschikbare gegevens worden gecombineerd om de tewerkstelling per 

tewerkstellingsklasse en per statistische sector te bepalen. Er worden 48 tewerkstellingsklassen 

beschouwd, namelijk: 

https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen
https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen
mailto:verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be
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Tabel 1: 48 tewerkstellingsklassen 

Landbouw- en voedingsindustrie

Textiel- en kledingindustrie

Grafische industrie

Pharmaceutische industrie

Huishoudgoederen

Automotive

Bouw van treinstellen

Scheepsbouw

Mechanische industrie

Elektriciteit en electronische producten

Mineralen

Hout- en papierindustrie

Chemische industrie

Metaal

Brandstoffen

Water, gas en elektriciteit

Bouwindustrie

Andere industrie

Personenvervoer per spoor

Goederenvervoer per spoor

Overig personenvervoer te land

Goederenvervoer over weg en verhuisbedrijven

Vervoer via pijpleidingen

Vervoer over water

Vervoer door de lucht

Opslag en vervoerondersteunende activiteiten

Posterijen en koeriers

Handel in auto's

Groothandel

Kleinhandel dagelijkse aankopen

Kleinhandel wekelijkse aankopen

Kleinhandel lange termijn aankopen

Handelsbemiddeling

Handel via postorderbedrijven of internet 

Hotels, vakantieverblijven en kampeerterreinen

Eet- en drinkgelegenheden

Distributie  van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Financiële instell ingen en verzekeringen; administratieve en ondersteunende diensten

Kunst, amusement,recreatie en verenigingen 

Andere diensten

Ziekenhuizen

Vrije beroepen

Kinderopvang

Overige gezondheidszorg

Tewerkstellingsklassen

Landbouw

Industrie, logistiek en bouw

Industrie

Transport en logistiek

Bouw

Handel

Diensten

Administratie

Onderwijs

Gezondheidszorg
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Als basis wordt vertrokken van de SEG-databank 2011. De opbouw hiervan is beschreven in de 

rapportage met betrekking tot de opbouw van het modelinstrument BASMAT/GROEIMAT versie 

3.7.11. In plaats van de tewerkstelling in te delen in 9 klassen, zoals gebeurd is voor de SEG-databank 

2011, is het nu opgedeeld in 48 klassen. 

Deze databank levert cijfers voor het jaar 2011 terwijl de basistoestand van de strategische 

personenmodellen versie 4.2.1 2017 is. Om op te hogen naar het jaar 2017 is er gebruik gemaakt van 

de HERMES-data, waarin voor het jaar 2017 geobserveerde tewerkstellingscijfers beschikbaar zijn. De 

ophoging gebeurt door toepassing van factoren per arrondissement en tewerkstellingsklasse2. 

3.1.3 SCHOOLBEVOLKING 

Ook hier is vertrokken van de SEG-databank 2011. De opbouw hiervan is beschreven in de 

rapportage met betrekking tot de opbouw van het modelinstrument BASMAT/GROEIMAT versie 

3.7.1. Deze databank levert cijfers voor het jaar 2011 terwijl de basistoestand van de strategische 

personenmodellen versie 4.2.1 2017 is. Om op te hogen naar 2017 is er gekeken naar de evolutie van 

de schoolgaanden. Dezelfde factoren zijn toegepast op de schoolbevolking van 2011.  

 

 

                                                           

1 De rapportage van de opbouw van het modelinstrument BASMAT/GROEIMAT versie 3.7.1 is terug te vinden op de volgende website 

https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen  
 en kan opgevraagd worden bij het team Verkeersmodellen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid 

(verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be). 

2 Voor versie 4.1.1 was er een ophoging gebeurd van 2011 naar 2013. Er is voor versie 4.2.1 echter niet vertrokken van de cijfers van 2013, 
aangezien deze zijn opgemaakt met verouderde prognosecijfers.  

https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen
mailto:verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be

