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1 INLEIDING 

PopMod is de laatste module in de uitvoering van de Population Simulator, en zal typisch de output vanuit 

PopKal bewerken of verrijken voor onderstaande twee variabelen: 

 Inkomen; 

 Autobezit. 

Daarnaast zal PopMod de kotstudenten toekennen aan een kotadres. Het resultaat is een verrijkt PSP/PSF-

bestand dat rechtstreeks kan dienen als input voor de vierde generatie strategische verkeersmodellen. 
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2 NOODZAAK POPMOD 

Belangrijke verklarende variabelen voor het mobiliteitsgedrag van personen zijn hun inkomen en autobezit. Het 

zou ideaal zijn mochten deze variabelen mee opgenomen worden in PopSim en jaar na jaar mee gesimuleerd 

worden, om zo een betere verklaring te vormen voor het eigenlijke inkomen en autobezit. Tot nog toe is dit 

echter nog niet gedaan. De belangrijkste reden hiervoor is het ontbreken van data om de transitiemodellen te 

kunnen schatten. 

Aangezien deze variabelen nodig zijn in de vierde generatie strategische verkeersmodellen verrijkt de module 

PopMod de PSP/PSF-bestanden met deze variabelen. Dit gebeurt door een statisch inkomens- en 

autobezitsmodel toe te passen op de aangereikte PSP/PSF-bestanden. Het inkomen en autobezit worden er 

dus als het ware bovenop ‘geplakt’. 

Daarnaast zal PopMod ook de kotstudenten toekennen aan een kotadres, aangezien gedurende de 

schooldagen de studenten van hieruit hun verplaatsingen zullen maken. 
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3 WERKING POPMOD 

In wat volgt wordt het inkomensmodel, het autobezitsmodel en de procedure om studenten toe te kennen aan 

hun kotadres beschreven. 

3.1 INKOMENSMODEL 

Als input voor de schatting is voor de OVG data (3.1-4.4) gekozen. In de OVG data is het maandelijkse netto 

gezinsinkomen (euro/maand) in 6 categorieën gegeven. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

 
Tabel 1: Categorieën OVG data maandelijkse netto gezinsinkomen 

Het inkomensmodel zal toegepast worden op resultaten van PopSim en PopKal voor de basistoestand 2013. 

Daarom mogen alleen gegevens in het model opgenomen worden die in beide datasets beschikbaar zijn. We 

gebruiken hiervoor een ordered response model omdat 6 inkomensklassen niet voldoende zijn om inkomen te 

kunnen behandelen als een continue variabele. Dit sluit een standaard regressie-analyse uit. 

3.1.1 ORDERED RESPONSE MODEL 

Het model voor het inkomen is een ordered response model. Bij dergelijke modellen is bekend in welke 

inkomensklasse het inkomen 𝑦 valt, maar is het exacte inkomen niet gekend. De informatie over het inkomen 

gaat echter verder dan een pure discrete variabele: we weten de ordening (ranking) van de klassen (het 

inkomen van klasse 5 bijvoorbeeld ligt boven dat van klasse 4).  

Dit soort modellen veronderstelt volgende onderliggende distributie 𝑦′ 

𝑦′ = �⃗�𝛽 + 𝜀 

�⃗� is een vector van verklarende variabelen en 𝛽 is een vector van coëfficiënten. Deze coëfficiënten worden in 

het inkomensmodel geschat, waarbij de dimensie van de vector afhangt van de complexiteit van het geschatte 

model. De storingsterm 𝜀 houdt rekening met de afhankelijkheden die niet door de verklarende variabelen in  �⃗� 

verklaard kunnen worden. Wij gaan uit van een logistische verdeling voor de storingsterm, wat leidt tot het 

ordered logit model. In een ordered response model worden naast de 𝛽 -coëfficiënten ook nog 𝑛 − 1 

grenscoëfficiënten 𝜇𝑖  geschat. Deze geven de grenzen tussen de 𝑛 waargenomen inkomenscategorieën 𝑦 aan. 

Voor iedere categorie 𝑦𝑖  geldt 𝜇𝑖−1 < 𝑦′𝑖 ≤ 𝜇𝑖  met uitzondering van de laagste en hoogste categorie. Voor 

deze is 𝑦′1 ≤ 𝜇1 en 𝑦′𝑛 > 𝜇𝑛−1. 

Een belangrijke eigenschap van ordered response modellen is dat de bepaalde coëfficiënten voor alle 

categorieën hetzelfde zijn: er zijn geen kenmerken van de alternatieven, alleen van personen/huishoudens. Dit 

betekent dat niet voor iedere inkomenscategorie andere parameters geschat worden maar deze voor alle 

categorieën hetzelfde zijn.  

Om te bepalen welke inkomenscategorie voor een persoon 𝑗 met persoonskenmerken �⃗�𝑗  voorspeld wordt 

moet bovenstaande vergelijking geëvalueerd worden: �̃�𝑗 = �⃗�𝑗𝛽. Deze berekende waarde (�̃�𝑗) wordt met de 𝜇 

Categorie Netto gezinsinkomen (euro/maand)

1 <= 1000

2 1001 – 2000 

3 2001 – 3000

4 3001 – 4000

5 4001 – 5000

6 > 5000
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coëfficiënten vergeleken. Voor een van de categorieën geldt 𝜇𝑖−1 < �̃�𝑗 ≤ 𝜇𝑖 en daaruit volgt dat voor persoon 𝑗 

een inkomen uit categorie 𝑖 voorspeld wordt.  

3.1.2  RESULTATEN 

Als verklarende variabelen zijn de occupatie (Occu_ghfd), de opleiding (GHFD_Diplo), het geslacht (ghfdsexe) 

en de leeftijd (leeftcat) van het gezinshoofd meegenomen. Verder worden het aantal volwassenen (NAdultT) 

en het totale aantal leden (ledenaT) van het huishouden gebruikt. Een overzicht van de categorieën van deze 

verklarende variabelen wordt in de bijlage gegeven. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht over de grenzen van de inkomenscategorieën 𝜇𝑖  en de geschatte 𝛽-

coëfficiënten gegeven. De eerste kunnen iedere mogelijke waarde aannemen, maar moeten wel oplopen met 

de inkomensklassen 1 tot en met 6. Voor de schattingen van 𝛽 hebben we a priori verwachtingen over het 

teken.  

Alle gepresenteerde coëfficiënten zijn ruimschoots significant en de tekens liggen in lijn met de verwachtingen. 

Mensen met een baan (Occu_ghfd=1) hebben hogere inkomens dan gepensioneerden (Occu_ghfd=2), 

scholieren/studenten (Occu_ghfd=3) en overige (Occu_ghfd=4). Tussen het opleidingsniveau, de leeftijd, het 

aantal leden in het gezin en het aantal volwassenen in het gezin bestaan positieve correlaties met het inkomen. 

Ook verdienen mannen gemiddeld (nog steeds) meer dan vrouwen.  

Verder is ook nog getest of mensen in stedelijke gebieden gemiddeld andere inkomens hebben dan in rurale 

gebieden. Uit de data kan er geen uitspraak over gedaan worden.  

Onderstaande tabel geeft de geschatte parameters weer. 
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Tabel 2: Resultaat geschatte parameters inkomensmodel 

Hoe goed het model de inkomensklassen voorspelt is in onderstaande tabel gegeven. 0, 1, 2, 3 en 4 geeft het 

aantal inkomensklasses aan dat het model afwijkt van de correcte inkomensklasse. Meer dan de helft van alle 

inkomensklassen wordt juist voorspeld (uit 6 mogelijkheden) en meer dan 90% binnen een fout van één 

inkomensklasse. Gezien het feit dat er geen informatie beschikbaar is over het type werk dat mensen doen of 

gedaan hebben worden de inkomens goed voorspeld.  Voor slechts minder dan 10% van de huishoudens wordt 

het maandelijkse netto inkomen met een afwijking van meer dan 1500 euro geschat.     

 
Tabel 3: Voorspelling inkomensklassen inkomensmodel 

Lower Bound Upper Bound

-6.214 0.119 -6.448 -5.98

-2.324 0.082 -2.485 -2.164

-0.393 0.077 -0.545 -0.242

1.203 0.081 1.044 1.362

2.451 0.095 2.265 2.636

[Occu_ghfd=2] -1.627 0.074 -1.772 -1.482

[Occu_ghfd=3] -2.364 0.508 -3.36 -1.368

[Occu_ghfd=4] -2.144 0.099 -2.337 -1.95

[Occu_ghfd=1] 0a

[GHFD_Diplo=1] -1.853 0.068 -1.986 -1.72

[GHFD_Diplo=2] -1.236 0.059 -1.353 -1.12

[GHFD_Diplo=3] 0a

[ledenaT=1] -0.863 0.112 -1.082 -0.643

[ledenaT=3] 0.488 0.072 0.347 0.629

[ledenaT=4] 0.736 0.077 0.584 0.888

[ledenaT=5] 1.021 0.099 0.828 1.215

[ledenaT=2] 0a

[ghfdsexe=vrouw] -0.372 0.061 -0.492 -0.252

[ghfdsexe=man] 0a

[NAdultT=1] -1.674 0.108 -1.886 -1.463

[NAdultT=2] 0a

[leeftcat=1] -0.853 0.241 -1.324 -0.382

[leeftcat=2] -0.232 0.082 -0.392 -0.071

[leeftcat=4] 0.407 0.067 0.275 0.539

[leeftcat=5] 0.482 0.069 0.347 0.618

[leeftcat=3] 0a

a. This parameter is set to zero (normalisation)

Threshold

Location

Variable Estimate Std. Error
95% Confidence Interval

 𝜇1 
 𝜇  

 𝜇  

 𝜇  
 𝜇  

Frequency Percent Cumulative Percent

0 3596 51.7 51.7

1 2697 38.8 90.5

2 572 8.2 98.7

3 74 1.1 99.8

4 15 0.2 100

Total 6954 100

Valid
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3.2 AUTOBEZITSMODEL 

Het autobezitsmodel voor Vlaanderen simuleert het autobezit van huishoudens en maakt onderscheid naar 

particulier autobezit en het bezit van bedrijfsauto’s. Het model is gelaagd opgebouwd en bestaat uit een apart 

model voor particulier autobezit en bedrijfsautobezit. Het model voor bedrijfsautobezit is gemodelleerd als 

multinomial logit (MNL) keuzemodel dat de kans voorspelt dat een huishouden geen, één en twee of meer 

bedrijfsauto’s bezit. 

 

Figuur 1: Structuur van bedrijfsautobezitsmodel 

Het model voor particulier autobezit komt na het bedrijfsautobezitsmodel, zodat het hebben van een 

bedrijfsauto een verklarende variabele kan zijn in het particulier autobezitsmodel. Het particulier 

autobezitsmodel is een MNL-model met zes keuzealternatieven: 0, 1, 2, 3, 4 of 5+ auto’s in het huishouden. De 

structuur van het model is weergegeven in onderstaande figuur. 

 

Figuur 2: Structuur van het particulier autobezitsmodel 

De nutsfunctie voor het 0 auto’s alternatief dient als referentie in beide modellen. De nutsfunctie heeft een 

lineair additieve vorm en bestaat uit diverse variabelen die in het specificatieonderzoek op significantie 

getoetst worden. In dit specificatieonderzoek is onderzocht welke persoons- en gezinskenmerken verklarende 

variabelen zijn voor het bezit van een bedrijfsauto en/of een particuliere auto.  

Uit de OVG data zijn de volgende persoons- en familiekenmerken geselecteerd en geanalyseerd. Voor de 

leeftijd van het gezinshoofd is een fijnere segmentering dan voor andere schattingen van het personenmodel 

toegepast, aangezien dat voor het autobezitsmodel mogelijk blijkt, en voor alle anderen variabelen zijn de 

standaard categorieën gebruikt.  

 Leeftijd van het gezinshoofd in veertien categorieën: <18 (0), 18 – 22 (1), 23 – 27 (2), 28 – 32 (3), 33 – 

37 (4), 38 – 42 (5), 43 – 47 (6), 48 – 52 (7), 53 – 57 (8), 58 – 62 (9), 63 – 67 (10), 68 – 72 (11), >73 (12), 

onbekend (99); 

 Geslacht; 

 Opleiding (ghfd_opl) en occupatie (Occu_ghfd) van het gezinshoofd; 

 Inkomen van het huishouden (totink_fam); 

 Aantal leden in het huishouden (ledena), opgesplitst in volwassenen (NAdults) en kinderen 

(NChild_HH); 

 Stedelijkheid van het gebied waar het huishouden woont (Stedheid). 

Een overzicht van de categorieën van de verklarende variabelen wordt in de bijlage gegeven. 

0 bedrijfsauto’s 

Huishouden 

1 bedrijfsauto 2+ bedrijfsauto’s 

Huishouden 

0 auto’s 1 auto 2 auto’s 3 auto’s 4 auto’s 5+ auto’s 
auto’saut
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In de volgende paragrafen worden het particuliere autobezitsmodel en het resulterende model voor het 

bezit van een bedrijfsauto gepresenteerd.  

3.2.1 MODEL VOOR PARTICULIER AUTOBEZIT 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het model voor particulier autobezit gepresenteerd. Alle 

coëfficiënten beginnen met de letter ‘C’ gevolgd door een nummer. Het nummer staat voor het aantal 

auto’s van 0 tot 5. C0 staat voor 0 auto’s, C1 voor 1 auto, C2 voor 2 auto’s. C3, C4 en C5 duiden 

respectievelijk 3, 4 of 5 en meer auto’s aan. Na de underscore volgt de naam van het persoons- of 

gezinskenmerk en een tweede nummer, namelijk de categorie van het persoonskenmerk. ‘C23_Occ4’ 

beschrijft de groep met occupatie 4 (overig) die twee of meer auto’s bezitten.  

File autobezit_021.F12 
Converged TRUE 
Observations 19562 
Final log (L) -16239.1 
D.O.F. 66 
Rho²(0) 0.537 
Rho²(c) 0.259 
Estimated 04-Jun-14 
Scaling 1 
C0_const 0     (*) 
C1_const -0.4111  (-3.3) 
C2_const -1.985  (-9.6) 
C3_const -3.408 (-12.6) 
C4_const -5.747  (-9.6) 
C5_const -1.099  (-1.9) 
C1_Inc1 0     (*) 
C1_Inc2 0.7814  (10.6) 
C1_Inc3 1.536  (16.0) 
C1_Inc45 1.824  (16.4) 
C1_Inc6 1.067   (7.7) 
C1_Inc99 1.038   (9.6) 
C2_Inc1 0     (*) 
C2_Inc2 0.7820   (4.4) 
C2_Inc3 2.506  (13.7) 
C2_Inc4 3.314  (17.2) 
C2_Inc5 3.693  (18.6) 
C2_Inc6 3.099  (14.6) 
C2_Inc99 2.246  (11.5) 
C3_Inc1 0     (*) 
C3_Inc3 1.812  (10.4) 
C3_Inc4 2.987  (16.6) 
C3_Inc56 3.928  (21.6) 
C3_Inc99 2.414  (12.7) 
C1_1p0k 0     (*) 
C1_1p1k 0.6835   (7.6) 
C12_2p0k 1.293  (22.3) 
C1_2pNk 1.617  (19.8) 
C23_1p0k -2.688 (-16.4) 
C23_1p1k 1.006   (9.1) 
C23_2pNk 2.336  (25.9) 
C1_StdLin -0.2148 (-11.1) 
C2_StdLin -0.4196 (-17.9) 
C3_StdLin -0.5651 (-15.5) 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Beleid 8  

C0_Std1 0.3562   (5.0) 
C123_GHMan 0.4070   (7.6) 
C1_Opl0 0     (*) 
C1_Opl2 0.5255   (9.0) 
C1_Opl3 0.4324   (6.6) 
C2_Opl0 0     (*) 
C2_Opl2 0.7861  (10.8) 
C2_Opl3 0.8846  (10.9) 
C3_Opl0 0     (*) 
C3_Opl1 0.5120   (2.6) 
C3_Opl2 1.824   (9.4) 
C3_Opl3 1.494   (7.4) 
C1_BedrA -2.066 (-26.3) 
C2_BedrA -4.350 (-41.1) 
C3_BedrA -7.096 (-15.4) 
C2_Ad3+ 0.6115   (5.3) 
C3_Ad3+ 1.819  (10.9) 
C1_Occ5 0.3217   (5.0) 
C1_Occ3 -0.9654  (-3.5) 
C1_Occ4 -0.7640  (-9.1) 
C2_Occ5 0.5126   (6.8) 
C23_Occ2 -0.1829  (-2.3) 
C23_Occ4 -1.318  (-9.3) 
C3_Occ5 0.6876   (6.4) 
C3_Kind1 -0.5427  (-5.6) 
C0_Lft1-3 0.1821   (1.9) 
C0_Lft6 -0.3046  (-3.2) 
C0_Lft7 -0.6893  (-6.8) 
C0_Lft8 -1.132  (-9.9) 
C0_Lft9-11 -0.7504  (-8.1) 
C0_Lft12 0.9497   (7.3) 
C1_Lft4-5 0.2235   (4.2) 
C1_Lft7-8 -0.3259  (-6.5) 
C1_Ltf9 -0.1995  (-3.1) 
C1_Lft12 0.6228   (6.2) 
C2_Lft11 -0.3945  (-3.6) 
C3_Lft3-5 -1.358 (-10.2) 
C3_Lft6 -0.5945  (-5.5) 
C3_Lft8 0.3598   (3.7) 
C4_nokids 3.056   (4.7) 

Tabel 4: Autobezitsmodel voor particulier autobezit 

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is autobezit afhankelijk van een grote hoeveelheid parameters.  

Bedrijfsautobezit heeft een grote invloed op particulier autobezit. Het aantal particuliere auto’s in een 

huishouden is berekend als het aantal auto’s min het aantal bedrijfsauto’s. De coëfficiënten voor 

bedrijfsautobezit (C1_BedrA, C2_BedrA, C3_BedrA) zijn significant. Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van een 

bedrijfsauto in een huishouden zeer relevant is voor de beslissing om al dan niet een auto te nemen. Hun 

negatieve waarden betekenen dat de kans op particulier autobezit kleiner is als het huishouden één of meer 

bedrijfsauto’s bezit. Ook stijgen de absolute waarden van de coëfficiënten voor 2 en 3+ particuliere auto’s.  

Het autobezit is ook sterk afhankelijk van de leeftijd van het gezinshoofd. Jongeren (<32 jaar) en ouderen (>73 

jaar) hebben vaker geen auto dan mensen met leeftijden ertussen in. De kleinste kans op geen autobezit 

hebben mensen in leeftijdsklasse 53-57 jaar (C0_Lft8). Voor deze groep is tegelijkertijd ook de kans op het bezit 

van drie en meer auto’s het grootste.  
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Voor de stedelijkheid is een lineaire fit gedaan om het autobezit te schatten. Hierbij wordt de geschatte 

coëfficiënt vermenigvuldigd met de stedelijkheidscategorie. De kans om één of meer auto’s te bezitten daalt 

met de stedelijkheid. De daling is sterker voor grotere aantallen auto’s (-0,21 voor 1 auto, -0,42 voor 2 auto’s 

en -0,57 voor 3+ auto’s). Opvallend is dat er in de meest landelijke gebieden ook een verhoogde kans op geen 

autobezit is (C0_Std1 = 0,36).  

Het autobezit correleert duidelijk met het inkomen van het gezin. Uit de gefitte coëfficiënten is af te leiden dat 

de kans op autobezit met het inkomen stijgt: bijna alle coëfficiënten zijn positief ten opzichte van de laagste 

inkomenscategorie. Ook bezitten hogere inkomens meer auto’s: coëfficiënten voor categorieën 5 en 6 zijn 

hoger voor 2 en 3 auto’s dan voor één auto. 

Als het gezinshoofd een man is, is de kans op autobezit groter (C123_GHMan = 0,41). 

Tussen het opleidingsniveau en het autobezit bestaat een positieve correlatie. Voor mensen met een hoger of 

universitair opleidingsniveau is de kans op autobezit het grootst. Deze groep wordt gevolgd door mensen met 

een middelbaar onderwijsniveau. De trend wordt met het bezit van meerdere auto’s alleen maar groter 

(C3_Opl3 > C2_Opl3 > C1_Opl3).  

Studenten, gepensioneerden en mensen met een overige occupatie hebben lagere kansen op autobezit dan 

werkenden. 

Huishoudens met drie of meer volwassenen (C2_Ad3+ en C3_Ad3+) bezitten meer auto’s dan huishoudens met 

één of twee volwassenen.  

De enige significante parameter (met uitzondering van de alternatief specifieke constanten) voor 4 of meer 

auto’s is C4_nokids, voor gezinnen zonder kinderen. Deze hebben vaker 4 of meer auto’s’, dit lijkt niet 

onlogisch, omdat deze mensen geld over hebben. 

3.2.2 MODEL VOOR HET BEZIT VAN EEN BEDRIJFSAUTO 

In dit onafhankelijke model worden de persoonskenmerken voor het bezit van een bedrijfsauto bepaald. In het 

model zijn veel trends te vinden die ook voor het particuliere autobezit gevonden zijn.  
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Tabel 5: Model voor bedrijfsautobezit 

Dit model is iets anders in opzet. De parameters beginnend met ‘b_’ gelden zowel voor de categorieën 1 als 2+ 

bedrijfsauto’s. Dit omdat de gezinnen die één bedrijfsauto bezitten overeenkomsten hebben met de gezinnen 

die er twee of meer hebben. De parameters beginnend met ‘t_’ gelden alleen voor de categorie 2+ 

bedrijfsauto’s. ASC_BdrA1 en ASC_BdrA2 zijn de alternatief specifieke constanten voor het hebben van 

respectievelijk 1 en 2+ bedrijfsauto's. Bovendien zijn ze incrementeel geschat, dus de echte ASC voor 2+ 

bedrijfsauto's is ASC_BdrA1 + ASC_BdrA2. 

Ook voor dit model bestaat er een correlatie tussen de stedelijkheid en het autobezit. In landelijke gebieden 

(stedelijkheid 1,2,3)  zijn er meer bedrijfsauto’s dan in de stad. De lineaire trend van het autobezit beschrijft de 

data minder goed en is in deze schatting niet toegepast. 

bedrijfsauto_beldam_OVG_024.F12

Title Bedrijfsauto_HH

Observations 19563

Final log (L) -6875.4

D.O.F. 31

Rho²(0) 0.68

Rho²(c) 0.164

Estimated 03-Jun-14

Scaling 1

ASC_BdrA0 0     (*)

ASC_BdrA1 -5.025 (-14.7)

ASC_BdrA2 -1.580 (-13.2)

b_Inc2 0.8182   (2.5)

b_Inc3 1.614   (4.9)

b_Inc4 2.243   (6.9)

b_Inc5 2.573   (7.8)

b_Inc6 2.792   (8.3)

b_Inc99 2.129   (6.4)

b_Occ1 1.252   (8.6)

b_Occ99 1.112   (7.7)

b_Std1 0.1148   (1.7)

b_Std2 0.1591   (2.5)

b_Std3 0.1052   (1.4)

b_GHMan 0.3835   (5.3)

b_GHOnb 0.5193   (2.9)

b_Opl1 -0.5609  (-8.2)

b_Opl2 -0.5649 (-10.1)

b_kind2-3 0.1159   (2.1)

b_kind4+ -0.3479  (-3.0)

b_Lft4 0.1952   (2.5)

b_Lft5 0.2955   (4.5)

b_Lft8 -0.2688  (-3.4)

b_Lft9 -0.2926  (-2.8)

b_Lft10 -0.8600  (-5.2)

b_Lft11 -1.186  (-4.6)

b_Lft12 -1.311  (-5.9)

t_Inc3 -0.7259  (-3.5)

t_Inc4 -0.4510  (-2.7)

t_Inc6 0.7008   (4.1)

t_Inc99 0.5466   (2.9)

t_Kind0 -0.6389  (-4.3)
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Werkenden hebben een hogere kans op een bedrijfsauto dan mensen met een andere occupatie. De kans op 

een bedrijfsauto stijgt bovendien met het inkomen (b_Inc2 < b_Inc3 < b_Inc4 < b_Inc5 < b_Inc6).     

Ook het geslacht en onderwijsniveau is van invloed op de kans op een bedrijfsauto. Mannen hebben een 

grotere kans op een bedrijfsauto en enkel lager of middelbaar onderwijs afronden, verlaagt de kans op een 

bedrijfsauto. 

Gezinnen met 2 en 3 kinderen hebben een hogere kans op een bedrijfsauto dan huishoudens met 4 en meer 

kinderen.  

Voor de leeftijd is een iets andere autobezitsverdeling voor bedrijfsauto’s dan voor particuliere auto’s 

gevonden. De kans op een bedrijfsauto is voor 33 tot 42 jarigen verhoogd. Deze kans daalt vanaf 53 jaar met de 

leeftijd. Dit is niet verbazingwekkend omdat een deel van de bevolking niet tot de pensioenleeftijd werkt of 

naar een contract met minder uren overstapt. 

De t_ parameters lijken ook logisch. Lagere inkomens hebben minder vaak twee of meer bedrijfswagens dan 

dat ze er 1 hebben (t_inc3 & t_inc4), en een gezin met een hoger inkomen heeft vaker twee of meer 

bedrijfswagens (t_inc6). Gezinnen zonder kinderen hebben ook minder vaak 2 of meer bedrijfswagens 

(t_Kind0). 

3.3 REALLOCATIE KOTSTUDENTEN 

Voor iedere student wordt de kans berekend dat hij op kot gaat. Dit gebeurt op basis van een kansentabel op 

arrondissementsniveau (afgeleid vanuit de SEE 2001). Iedere student, wonend in een bepaald arrondissement, 

wordt onderworpen aan de kans om naar een, verschillend of zelfde, arrondissement op kot te gaan. De som 

van alle kansen in de rij is de kans dat de student op kot gaat. 

In eerste instantie wordt dus bepaald of de student op kot gaat, en zo ja, in welk arrondissement. Vervolgens 

wordt binnen het arrondissement de bouwblok (BB)
1
 bepaald. Hiervoor wordt gekeken naar een datatabel 

waar per BB wordt aangegeven wat het absolute aantal kotstudenten is. PopMod zal de kotstudenten dan 

zodanig toekennen aan de BB’s zodat die absolute aantallen bekomen worden, in zoverre er genoeg 

kotstudenten zijn. Als er meer kotstudenten moeten toegekend worden dan de som van die absolute aantallen 

worden deze absolute aantallen gebruikt als gewichten om de verdeling over de BB te doen. 

De datatabel is afgeleid vanuit de SEE 2001, en opgehoogd zodat de totalen per arrondissement kloppen. 

  

                                                                 

1 De bouwblokken (in totaal 20759) komen ongeveer overeen met de Statistische Sectoren (in totaal 19781), maar zijn hier en daar nog 
verfijnd. 
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4 RESULTATEN 

4.1 INKOMENSMODEL 

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer met betrekking tot de verdeling van de inkomens voor 

Vlaanderen. Bovendien is een vergelijking met het OVG toegevoegd. 

 

Tabel 6: Inkomensverdeling Vlaanderen in vergelijking met OVG 3 + 4 

4.2 AUTOBEZITSMODEL 

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer met betrekking tot de verdeling van het autobezit (combinatie 

van particuliere en bedrijfsauto’s) voor Vlaanderen. Bovendien is een vergelijking met het OVG toegevoegd. 

 

Tabel 7: Autobezitsverdeling Vlaanderen in vergelijking met OVG 3 + 4 

4.3 REALLOCATIE KOTSTUDENTEN 

Onderstaande tabel geeft de gemeenten weer met meer dan 100 kotstudenten. 

Inkomensverdeling Vlaanderen Absoluut Relatief OVG 3 + 4

0 - 1000 275784 10.2% 6.2%

1001 - 2000 1088623 40.4% 31.1%

2001 - 3000 665550 24.7% 28.9%

3001 - 4000 406374 15.1% 20.8%

4001 - 5000 162932 6.1% 8.3%

> 5000 92690 3.4% 4.8%

Totaal 2691953 100.0% 100.0%

Autobezitsverdeling Vlaanderen Absoluut Relatief OVG3+4

0 557304 20.7% 10.6%

1 1410348 52.4% 46.9%

2 618132 22.9% 35.4%

3 102560 3.8% 5.5%

4 4750 0.2% 1.2%

5 422 0.0% 0.3%

Totaal 2693516 100.0% 100.0%
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Tabel 8: Aantal kotstudenten per gemeente voor gemeenten met meer dan 100 kotstudenten  

Gemeente Aantal kotstudenten

Antwerpen 8 147

Lier 137

Mechelen 622

Geel 959

Anderlecht 756

Oudergem 915

Brussel 2 443

Etterbeek 2 014

Vorst 281

Elsene 5 278

Jette 790

Koekelberg 247

Sint-Jans-Molenbeek 276

Sint-Gillis 980

Sint-Joost-ten-Node 271

Schaarbeek 1 243

Ukkel 799

Watermaal-Bosvoorde 145

Sint-Lambrechts-Woluwe 1 985

Sint-Pieters-Woluwe 457

Vilvoorde 101

Kraainem 175

Leuven 26 853

Nijvel 107

Ottignies-Louvain-la-Neuve 9 132

Brugge 871

Torhout 276

Kortrijk 2 051

Oostende 591

Roeselare 208

Aalst 200

Gent 23 588

Aat 310

Charleroi 321

Frameries 124

Bergen 3 278

Doornik 393

Hoei 272

Luik 9 490

Seraing 297

Theux 112

Verviers 134

Diepenbeek 1 851

Genk 195

Hasselt 2 124

Aarlen 166

Libramont-Chevigny 141

Virton 232

Namen 6 025
Gembloux 324
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5 BIJLAGE: BETEKENIS COËFFICIËNTEN IN SCHATTINGEN 

5.1 INKOMENSMODEL 

 
Tabel 9: Omschrijving gebruikte coëfficiënten inkomensmodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coëfficiënt Omschrijving
Occupatie

Occu_ghfd=1 Een baan

Occu_ghfd=2 Gepensioneerd

Occu_ghfd=3 Scholier/student

Occu_ghfd=4 Overig/onbekend
Leeftijd

Lft1 (leefcat=1) 18-24 jaar

Lft2 (leefcat=2) 25-34 jaar

Lft3 (leefcat=3) 35-44 jaar

Lft4 (leefcat=4) 45-54 jaar

Lft5 (leefcat=5) 55-64 jaar

Lft6 (leefcat=6) 65 jaar en ouder
Diploma

Diplo1 (GHFD_OPL=1) Geen of enkel lager onderwijs afgerond

Diplo2 (GHFD_OPL=2) Middelbaar onderwijs afgerond

Diplo3 (GHFD_OPL=3) Hoger of universitair onderwijs afgerond
Geslacht

Female Vrouw

Male Man
Stedelijkheidsgraad

Std1 < 4 inw/ha

Std2 4-10 inw/ha

Std3 10-17.5 inw/ha

Std4 17.5-30 inw/ha

Std5 > 30 inw/ha
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5.2 MODEL VOOR PARTICULIER AUTOBEZIT 

 
Tabel 10: Omschrijving gebruikte coëfficiënten in het model voor particulier autobezit: deel 1/2 

Coëfficiënt Omschrijving

C0_const Alternatief specifieke constante voor géén autobezit 

C1_const Alternatief specifieke constante voor het bezit van één auto

C2_const Alternatief specifieke constante voor het bezit van twee auto’s

C3_const Alternatief specifieke constante voor het bezit van drie of meer auto’s

C4_const Alternatief specifieke constante voor het bezit van vier of meer auto's

C5_const Alternatief specifieke constante voor het bezit van vijf of meer auto’s

C1_Inc1 Coëfficiënt voor het bezit van 1 auto met inkomenscategorie 1

C1_Inc2 Coëfficiënt voor het bezit van 1 auto met inkomenscategorie 2

C1_Inc3 Coëfficiënt voor het bezit van 1 auto met inkomenscategorie 3

C1_Inc45 Coëfficiënt voor het bezit van 1 auto met inkomenscategorie 4 en 5

C1_Inc6 Coëfficiënt voor het bezit van 1 auto met inkomenscategorie 6

C1_Inc99 Coëfficiënt voor het bezit van 1 auto met inkomenscategorie 99 (= onbekend)

C2_Inc1 Coëfficiënt voor het bezit van 2 auto’s met inkomenscategorie 1

C2_Inc2 Coëfficiënt voor het bezit van 2 auto’s met inkomenscategorie 2

C2_Inc3 Coëfficiënt voor het bezit van 2 auto’s met inkomenscategorie 3

C2_Inc4 Coëfficiënt voor het bezit van 2 auto’s met inkomenscategorie 4

C2_Inc5 Coëfficiënt voor het bezit van 2 auto’s met inkomenscategorie 5

C2_Inc6 Coëfficiënt voor het bezit van 2 auto’s met inkomenscategorie 6

C2_Inc99 Coëfficiënt voor het bezit van 2 auto’s met inkomenscategorie 99 (= onbekend)

C3_Inc1 Coëfficiënt voor het bezit van 3+ auto’s met inkomenscategorie 1

C3_Inc2 Coëfficiënt voor het bezit van 3+ auto’s met inkomenscategorie 2

C3_Inc3 Coëfficiënt voor het bezit van 3+ auto’s met inkomenscategorie 3

C3_Inc4 Coëfficiënt voor het bezit van 3+ auto’s met inkomenscategorie 4

C3_Inc56 Coëfficiënt voor het bezit van 3+ auto’s met inkomenscategorie 5 en 6

C3_Inc99 Coëfficiënt voor het bezit van 3+ auto’s met inkomenscategorie 99 (= onbekend)

C1_1p0k Coëfficiënt voor het bezit van 1 auto voor eenpersoonshuishouden zonder kinderen

C1_1p1k Coëfficiënt voor het bezit van 1 auto voor huishouden met één volwassene en één kind

C1_2pNk Coëfficiënt voor het bezit van 1 auto in huishouden met twee volwassenen en één of meerdere kinderen

C12_2p0k Coëfficiënt voor het bezit van 1 of 2 auto’s in huishouden met twee volwassenen zonder kinderen

C23_1p0k Coëfficiënt voor het bezit van 2+ auto’s voor eenpersoonshuishouden zonder kinderen

C23_1p1k Coëfficiënt voor het bezit van 2+ auto’s voor huishouden met één volwassene en één kind

C23_2pNk Coëfficiënt voor het bezit van 2+ auto’s in huishouden met twee volwassenen en één of meerdere kinderen

C2_Ad3+ Coëfficiënt voor het bezit van 2 auto’s in huishouden met 3+ volwassenen

C3_Ad3+ Coëfficiënt voor het bezit van 3+ auto’s in huishouden met 3+ volwassenen 

C3_Kind1 Coëfficiënt voor het bezit van 3+ auto’s in huishouden met één kind

C0_lft1-3 Coëfficiënt voor het 0 auto’s alternatief voor leeftijdscategorieën 1 t/m 3

C0_lft6 Coëfficiënt voor het 0 auto’s alternatief voor leeftijdscategorie 6

C0_lft7 Coëfficiënt voor het 0 auto’s alternatief voor leeftijdscategorie 7

C0_lft8 Coëfficiënt voor het 0 auto’s alternatief voor leeftijdscategorie 8

C0_lft9-11 Coëfficiënt voor het 0 auto’s alternatief voor leeftijdscategorieën 9 t/m 11

C0_lft12 Coëfficiënt voor het 0 auto’s alternatief voor leeftijdscategorie 12

C1_lft4-5 Coëfficiënt voor het 1 auto’s alternatief voor leeftijdscategorieën 4 t/m 5

C1_lft7-8 Coëfficiënt voor het 1 auto’s alternatief voor leeftijdscategorieën 7 t/m 8 

C1_lft9 Coëfficiënt voor het 1 auto’s alternatief voor leeftijdscategorie 9

C1_lft12 Coëfficiënt voor het 1 auto’s alternatief voor leeftijdscategorie 12

C2_lft11 Coëfficiënt voor het 2 auto’s alternatief voor leeftijdscategorie 11

C3_lft3-5 Coëfficiënt voor de 3+ auto’s alternatieven voor leeftijdscategorieën 3 t/m 5

C3_lft6 Coëfficiënt voor de 3+ auto’s alternatieven voor leeftijdscategorie 6

C3_lft8 Coëfficiënt voor de 3+ auto’s alternatieven voor leeftijdscategorie 8

C1_Occ3 Coëfficiënt voor het 1 auto alternatief voor occupatie gezinshoofd categorie 3 (studie)

C1_Occ4 Coëfficiënt voor het 1 auto alternatief voor occupatie gezinshoofd categorie 4 (overig)

C1_Occ99 Coëfficiënt voor het 1 auto alternatief voor occupatie gezinshoofd categorie 99 (onbekend)

C2_Occ99 Coëfficiënt voor het 2 auto alternatief voor occupatie gezinshoofd categorie 99 (onbekend)

C3_Occ99 Coëfficiënt voor de 3+ auto alternatieven voor occupatie gezinshoofd categorie 99 (onbekend)

C23_Occ2 Coëfficiënt voor het bezit van 2+ auto’s voor occupatie gezinshoofd categorie 2 (gepensioneerd)

C23_Occ4 Coëfficiënt voor het bezit van 2+ auto’s voor occupatie gezinshoofd categorie 4 (overig)

C123_GHMan Coëfficiënt voor het bezit van 1+ auto’s indien het gezinshoofd een man is
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Tabel 11: Omschrijving gebruikte coëfficiënten in het model voor particulier autobezit: deel 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1_Opl0 Coëfficiënt voor het bezit van 1 auto met geen diploma of opleidingsniveau onbekend

C1_Opl1 Coëfficiënt voor het bezit van 1 auto met lager opleidingsniveau

C1_Opl2 Coëfficiënt voor het bezit van 1 auto met secundair of middelbaar opleidingsniveau

C1_Opl3 Coëfficiënt voor het bezit van 1 auto met hoger of universitair opleidingsniveau

C2_Opl0 Coëfficiënt voor het bezit van 2 auto’s met geen diploma of opleidingsniveau onbekend

C2_Opl1 Coëfficiënt voor het bezit van 2 auto’s met lager opleidingsniveau

C2_Opl2 Coëfficiënt voor het bezit van 2 auto’s met secundair of middelbaar opleidingsniveau

C2_Opl3 Coëfficiënt voor het bezit van 2 auto’s met hoger of universitair opleidingsniveau

C3_Opl0 Coëfficiënt voor het bezit van 3+ auto’s met geen diploma of opleidingsniveau onbekend

C3_Opl1 Coëfficiënt voor het bezit van 3+ auto’s met lager opleidingsniveau

C3_Opl2 Coëfficiënt voor het bezit van 3+ auto’s met secundair of middelbaar opleidingsniveau

C3_Opl3 Coëfficiënt voor het bezit van 3+ auto’s met hoger of universitair opleidingsniveau

C0_Std1 Coëfficiënt voor het 0 auto alternatief voor stedelijkheidsgraad 1

C1_StdLin Coëfficiënt voor het 1 auto alternatief voor een lineaire afhankelijkheid in stedelijkheid

C2_StdLin Coëfficiënt voor het 2 auto alternatief voor een lineaire afhankelijkheid in stedelijkheid

C3_StdLin Coëfficiënt voor de 3+ auto alternatieven voor een lineaire afhankelijkheid in stedelijkheid

C1_BedrA Coëfficiënt voor het bezit van 1 particuliere auto bij bezit bedrijfsauto

C2_BedrA Coëfficiënt voor het bezit van 2 particuliere auto’s bij bezit bedrijfsauto

C3_BedrA Coëfficiënt voor het bezit van 3+ particuliere auto’s bij bezit bedrijfsauto

C4_nokids Coëfficiënt voor het bezit van 4+ particuliere auto’s voor gezinnen zonder kinderen
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5.3 MODEL VOOR BEDRIJFSAUTOBEZIT 

 
Tabel 12: Omschrijving gebruikte coëfficiënten in het model voor bedrijfsautobezit 

 

Coëfficiënt Omschrijving

ASC_BdrA0 Alternatief specifieke constante voor géén bedrijfsauto

ASC_BdrA1 Alternatief specifieke constante voor het bezit van een bedrijfsauto

b_GHMAN Coëfficiënt indien het gezinshoofd een man is van een gezin met één bedrijfsauto

b_GHOnb Coëfficiënt indien het geslacht van het gezinshoofd onbekend is van een gezin met één bedrijfsauto

b_Inc2 Coëfficiënt voor inkomenscategorie 2 van een gezin met één bedrijfsauto

b_Inc3 Coëfficiënt voor inkomenscategorie 3 van een gezin met één bedrijfsauto

b_Inc4 Coëfficiënt voor inkomenscategorie 4 van een gezin met één bedrijfsauto

b_Inc5 Coëfficiënt voor inkomenscategorie 5 van een gezin met één bedrijfsauto

b_Inc6 Coëfficiënt voor inkomenscategorie 6 van een gezin met één bedrijfsauto

b_Inc99 Coëfficiënt voor inkomenscategorie 99 (onbekend) van een gezin met één bedrijfsauto

b_kind2-3 Coëfficiënt voor huishouden met 2 of 3 kinderen van een gezin met één bedrijfsauto

b_kind4+ Coëfficiënt voor huishouden met 4+ kinderen van een gezin met één bedrijfsauto

b_Lft4 Coëfficiënt voor gezinshoofd in leeftijdscategorie 4 van een gezin met één bedrijfsauto

b_Lft5 Coëfficiënt voor gezinshoofd in leeftijdscategorie 5 van een gezin met één bedrijfsauto

b_Lft8 Coëfficiënt voor gezinshoofd in leeftijdscategorie 8 van een gezin met één bedrijfsauto

b_Lft9 Coëfficiënt voor gezinshoofd in leeftijdscategorie 9 van een gezin met één bedrijfsauto

b_Lft10 Coëfficiënt voor gezinshoofd in leeftijdscategorie 10 van een gezin met één bedrijfsauto

b_Lft11 Coëfficiënt voor gezinshoofd in leeftijdscategorie 11 van een gezin met één bedrijfsauto

b_Lft12 Coëfficiënt voor gezinshoofd in leeftijdscategorie 12 van een gezin met één bedrijfsauto

b_Occ1 Coëfficiënt voor gezinshoofd met occupatie 1 (werkend) van een gezin met één bedrijfsauto

b_Occ99 Coëfficiënt voor gezinshoofd met occupatie 99 (onbekend) van een gezin met één bedrijfsauto

b_Opl1 Coëfficiënt voor gezinshoofd met lager opleidingsniveau van een gezin met één bedrijfsauto

b_Opl2 Coëfficiënt voor gezinshoofd met secundair of middelbaar opleidingsniveau van een gezin met één bedrijfsauto

b_Std1 Coëfficiënt voor alternatief voor stedelijkheidsgraad 1 van een gezin met één bedrijfsauto

b_Std2 Coëfficiënt voor alternatief voor stedelijkheidsgraad 2 van een gezin met één bedrijfsauto

b_Std3 Coëfficiënt voor alternatief voor stedelijkheidsgraad 3 van een gezin met één bedrijfsauto

t_GHMAN Coëfficiënt indien het gezinshoofd een man is van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_GHOnb Coëfficiënt indien het geslacht van het gezinshoofd onbekend is van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Inc2 Coëfficiënt voor inkomenscategorie 2 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Inc3 Coëfficiënt voor inkomenscategorie 3 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Inc4 Coëfficiënt voor inkomenscategorie 4 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Inc5 Coëfficiënt voor inkomenscategorie 5 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Inc6 Coëfficiënt voor inkomenscategorie 6 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Inc99 Coëfficiënt voor inkomenscategorie 99 (onbekend) van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_kind2-3 Coëfficiënt voor huishouden met 2 of 3 kinderen van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_kind4+ Coëfficiënt voor huishouden met 4+ kinderen van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Lft4 Coëfficiënt voor gezinshoofd in leeftijdscategorie 4 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Lft5 Coëfficiënt voor gezinshoofd in leeftijdscategorie 5 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Lft8 Coëfficiënt voor gezinshoofd in leeftijdscategorie 8 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Lft9 Coëfficiënt voor gezinshoofd in leeftijdscategorie 9 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Lft10 Coëfficiënt voor gezinshoofd in leeftijdscategorie 10 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Lft11 Coëfficiënt voor gezinshoofd in leeftijdscategorie 11 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Lft12 Coëfficiënt voor gezinshoofd in leeftijdscategorie 12 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Occ1 Coëfficiënt voor gezinshoofd met occupatie 1 (werkend) van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Occ99 Coëfficiënt voor gezinshoofd met occupatie 99 (onbekend) van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Opl1 Coëfficiënt voor gezinshoofd met lager opleidingsniveau van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Opl2 Coëfficiënt voor gezinshoofd met secundair of middelbaar opleidingsniveau van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Std1 Coëfficiënt voor stedelijkheidsgraad 1 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Std2 Coëfficiënt voor stedelijkheidsgraad 2 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s

t_Std3 Coëfficiënt voor stedelijkheidsgraad 3 van een gezin met twee of meer bedrijfsauto’s


