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1. Inleiding 
 

Het rapport “Validatie Strategisch Vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1” werd opgesteld door 

de tijdelijke vereniging Universiteit Antwerpen - Departement Transport en Ruimtelijke 

Economie (UA-TPR) en POM Oost-Vlaanderen (POM OVL) in het kader van het bestek 

VC/15233 van de Vlaamse Overheid – Departement MOW - Afdeling Beleid.  

 

Het rapport is opgebouwd rond het volgende onderzoeksthema: “een validatie dient 

uitgevoerd te worden van het Strategisch Vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1”.  

 

In het rapport wordt gebruik gemaakt van de terminologie “svrm VLA versie 4.1.1” als 

afkorting van “Strategisch Vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1”. 

 

Het svrm VLA versie 4.1.1 brengt de grote goederenstromen via de weg, het spoor en de 

binnenvaart door Vlaanderen in kaart, zowel voor de basistoestand (jaar 2010) als voor een 

toekomstig jaar (standaard het jaar 2025) of onder de vorm van scenario’s. Hierdoor kunnen 

beleidsmaatregelen geëvalueerd worden.  

 

Het svrm VLA versie 4.1.1 is een (macro-economisch, geaggregeerd) rekenmodel om de 

effecten op het goederenvervoer op het Vlaamse infrastructuurnetwerk te berekenen. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van scenario’s, waarbij de kwantitatieve effecten op ton en 

tonkilometer worden berekend in het geval een aantal basisvariabelen wijzigen. Er wordt 

gebruik gemaakt van geaggregeerde data op het niveau van zones (en dus geen 

bedrijfsgegevens). 

 

Als onderbouw voor de validatie-oefening werden een aantal uitgangspunten van de analyse 

gedefinieerd in Hoofdstuk 2.  

 

Een onderscheid wordt gemaakt tussen “Voorbereidend onderzoek” in Hoofdstuk 3, een 

“Kwantitatieve analyse svrm VLA versie 4.1.1” in Hoofdstuk 4 en “Formulering van 

algemene conclusies en aanbevelingen” in Hoofdstuk 5.  

 

Hoofdstuk 3 start met een literatuurstudie (Sectie 3.1) waarin een overzicht wordt gemaakt 

van een aantal bestaande verbanden tussen inputvariabelen en outputvariabelen; en waarbij de 

relaties in kaart worden gebracht indien deze verbanden relevant zijn voor de analyse van het 

svrm VLA versie 4.1.1. 

 

Op basis van beschikbaar gestelde informatie door MOW - Afdeling Beleid en het consortium 

MINT/PROGNOS/SIGNIFICANCE (MPS) wordt een methodologische doorlichting gemaakt 

van het svrm VLA versie 4.1.1 in Sectie 3.2. De bevindingen van Secties 3.1 en 3.2 worden 

met elkaar geconfronteerd in Sectie 3.3. 

 

Sectie 3.4 geeft de bevindingen weer van de controle en analyse van een aantal gebruikte 

basisgevens in het svrm VLA versie 4.1.1.  

 

Secties 3.1 tot en met 3.4 hebben de opdrachtnemers in staat gesteld om een aantal relevante 

scenario’s te bepalen die doorgerekend kunnen worden met het svrm VLA versie 4.1.1. Het 

overzicht van de 46 gedefinieerde scenario’s is terug te vinden in Sectie 3.5. Alvorens de 
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resultaten door te rekenen met het svrm VLA versie 4.1.1. werd een overzicht opgesteld van 

de verwachte resultaten van de doorrekeningen van de scenario’s (Sectie 3.6). 

 

Op basis van het voorbereidend onderzoek in Hoofdstuk 3 was het mogelijk om te starten met 

de kwantitatieve analyse van het svrm VLA versie 4.1.1 in Hoofstuk 4. In Sectie 4.1 wordt 

een overzicht gegeven van de ervaringen met de installatie en praktische werking van het 

svrm VLA versie 4.1.1. De eigenlijke kwantitatieve analyses zijn terug te vinden in Sectie 

4.2.  

 

De algemene conclusies en aanbevelingen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 5 van dit rapport. 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types conclusies: vanuit een modelmatig 

standpunt en vanuit het standpunt van gebruiksvriendelijkheid. 

 

In het onderliggende rapport worden een reeks suggesties en aanbevelingen gegeven. Dat wil 

echter niet zeggen dat deze gevolgd moeten of kunnen worden door de opdrachtgever en 

MPS. Het is aan de opdrachtgever en MPS om te bepalen welke elementen al dan niet zullen 

meegenomen worden in svrm VLA 4.2.1. Hiervoor zal door de opdrachtgever en MPS een 

apart document opgesteld worden. 

 

In Annex I is een tabel opgenomen met de gebruikte afkortingen, gevolgd door de 

literatuurlijst in Annex II. 
 

2. Uitgangspunten van de analyse 
 

Om een gedetailleerde analyse van het svrm VLA versie 4.1.1 te kunnen uitvoeren, plaatsen 

de projectuitvoerders zich in de positie van een “externe gebruiker” van het svrm VLA versie 

4.1.1. Dat betekent dat de projectuitvoerder als ambitie had om te beschikken over een eigen 

versie van het vrachtmodel, om dan zoveel mogelijk eigen berekeningen en analyses te 

kunnen uitvoeren. Hoe dit uiteindelijk is verlopen, is terug te vinden in Sectie 4.1. 

 

Als “externe gebruiker” van het svrm VLA versie 4.1.1 wensen we antwoorden te kunnen 

formuleren op de volgende vragen: 

- Is de gevolgde, theoretische opbouw correct? 

- Hoe gebruiksvriendelijk is het svrm VLA versie 4.1.1? 

- Zijn de kwantitatieve resultaten logisch? 

- Tot op welk niveau (vb. geografisch, goederencategorie) zijn de bekomen resultaten 

logisch en bruikbaar? 

- Hoe bruikbaar is het model voor een MKBA in het kader van een 

infrastructuurbeslissing? In een MKBA wordt immers gebruik gemaakt van absolute 

waarden tonnages en tonkilometer per vervoerswijze. 

- Hoe bruikbaar is het model voor de interpretatie van relatieve wijzigingen? Hierbij 

gaat het over de effecten in procent ten gevolge van gewijzigde variabelen. 

- Beantwoordt het svrm VLA versie 4.1.1 aan de principes van ‘best practice’? 

- Hoe kan het svrm VLA versie 4.1.1 verbeterd worden? 

- Kan het svrm VLA versie 4.1.1 verbeterd worden door middel van aanpassingen die 

binnen de budgettaire beperkingen passen? 
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- Zijn bepaalde controles die door de ontwikkelaar(s) van het svrm VLA uitgevoerd 

zijn, voldoende nauwkeurig gebeurd? 

 

Op basis van de gevolgde methodiek is het mogelijk om uitspraken te doen over de 

kenmerken van het svrm VLA versie 4.1.1, gevolgd door aanbevelingen in functie van nieuwe 

versies van het vrachtmodel (vb. svrm VLA 4.2.1). Deze aanbevelingen en conclusies worden 

geformuleerd in Hoofdstuk 5. 

 

Het svrm VLA versie 4.1.1 bestaat uit 4 bouwstenen: 

- Bouwsteen 1: Inputgegevens aan vraag- en aanbodzijde voor de basistoestand (jaar 

2010) ; 

- Bouwsteen 2: Inputgegevens aan vraag- en aanbodzijde voor het toekomstig jaar 

(standaard het jaar 2025); 

- Bouwsteen 3: Modelinstrumentarium; 

- Bouwsteen 4: Parameters voor de verschillende deelmodellen. 

 

Het is dan ook op basis van bovenvermelde bouwstenen dat het eindrapport is uitgewerkt. 

 

Bij de uitvoering van de validatie-oefening konden de projectuitvoerders rekenen op de 

volledige medewerking van de opdrachtgever. Dat betekent zowel bij het gebruik van de 

benodigde software als hulp bij de interpretatie van de gebruikte programmeercodes. Tijdens 

de projectperiode was dan ook regelmatig overleg met de opdrachtgever en de ontwikkelaars 

van het svrm VLA versie 4.1.1, zowel onder de vorm van klassieke face-to-face meetings als 

via e-mail en telefoon. 
 

3. Voorbereidend onderzoek 
 

In dit thema worden de nodige voorbereidingen getroffen alvorens de eigenlijke kwantitatieve 

doorlichting van het svrm VLA versie 4.1.1 plaatsvindt in Hoofdstuk 4. Een onderscheid 

wordt gemaakt tussen een literatuurstudie (Sectie 3.1), de methodologische doorlichting 

(Sectie 3.2), confrontatie literatuur en svrm VLA versie 4.1.1 (Sectie 3.3), controle en analyse 

van de basisgegevens (Sectie 3.4), bepaling van door te rekenen scenario’s (Sectie 3.5) en 

verwachte resultaten van de door te rekenen scenario’s (Sectie 3.6).  

 

3.1. Literatuurstudie 
 

Het svrm VLA versie 4.1.1 maakt gebruik van een aantal inputvariabelen die gewijzigd 

kunnen worden. Door de inputvariabelen te variëren, zullen outputvariabelen een andere 

waarde krijgen na de doorrekeningen. In deze sectie wordt een overzicht gegeven van de 

input-outputrelaties die terug te vinden zijn in een selectie uit de (academische en populaire) 

literatuur.  

 

In Tabel 3.1.1 wordt hiervan een samenvatting gegeven, waarna een korte beschrijving volgt 

van de gebruikte bronnen. De eerste kolom bevat een aantal gebruikte inputvariabelen, terwijl 

in de eerste rij outputvariabelen worden opgenomen. In het binnenwerk van de matrix worden 
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dan de bronnen opgenomen die de relatie tussen de bijhorende input- en outputvariabelen 

beschrijven (kwalitatief of kwantitatief). 

 

In de volgende delen van dit rapport wordt dan een vergelijking gemaakt tussen de 

opgenomen input- en outputvariabelen van het svrm VLA versie 4.1.1. Dit gebeurt op twee 

manieren: 

a) Kwalitatief: welke relaties vinden we (niet) terug in de literatuur die gebruikt zijn in 

het vrachtmodel. Op deze manier kunnen we suggesties formuleren naar uitbreidingen 

van svrm VLA versie 4.1.1. 

b) Kwantitatief: welke kwantitatieve relaties vinden we terug in de literatuur en zijn 

vandaag nog bruikbaar, waarna wordt onderzocht welke kwantitatieve cijfers terug te 

vinden zijn via het svrm VLA versie 4.1.1. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen de richting van de effecten (stijgen, dalen, status quo) en de grootte van het 

effect (klein, groot, 0). 

In dit rapport worden dus een aantal relaties gerapporteerd die niet in het svrm VLA versie 

4.1.1 zijn opgenomen. Dat wil evenwel niet zeggen dat de projectuitvoerders adviseren dat 

deze relaties moeten opgenomen worden. Het is immers niet altijd evident om bepaalde 

relaties te kunnen opnemen (vb. wegens datagebreken), of het kan zijn dat het niet nodig 

geacht wordt om bepaalde relaties op te nemen (vb. in het geval deze relaties geen 

toegevoegde waarde leveren aan de modelvorming).  
 

  



                             

Validatie strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1 – UA-TPR en POM Oost-Vlaanderen - Blz. 8 

 

Tabel 3.1.1: Overzicht van de verschillende bronnen die verbanden aangeven tussen de input- en 

outputvariabelen in het vrachtmodel 

 

  Effect op 

Inputs Tonkm Ton 
Modale 
keuze 

Lege 
ritten 

#Bestelwagens Congestie 
Haven- 
concurrentie 

Externe 
kosten 

         Kosten 

     
 

     
       

  
Weg 2,3,5 2,3,5 

1,2,3,5, 10, 
14,18 

  
 25 

 
Spoor 2,3,5 2,3,5 

1,2,3,5, 
10,14,18 

  
 25 

 
Binnenvaart 2,3,5 2,3,5 

1,2,3,5, 
10,14,18 

  

24 
25 

 Multimodaal 2,4 2,4 

   
 25 

 Laden en lossen 2,3 2,3 

   
 25 

 Logistieke parameters 
  

   
 

  

      
 

  
Transporttijd (VoT) 

  

1,10,14, 20, 
23 

  
 25 

 Frequentie 

  

1,14,23 

  
 

 
26 

Betrouwbaarheid 

  

1, 14,18,23 

  
 

  Grootte van de 
verzending 

  

14,18,23 

  
 

 
26 

Flexibiliteit 

  

23 

  
 

  Beslissingsnemer 

  

1,15,16,23 

  
 

  Voorraadkosten 

  

1,23 

  
 

  Voorraadbeheer 

  

14,23 

  
 

  Vraag naar transport 

     

   
 

  BBP 6,7,9,10 6,7,10,11 

   
 

  Export 6,7,9,10 6,7,10,11 

   
 

  Import 6,7,9,10 6,7,10,11 

   
 

  Consumptie 

  

10 

  
 

  Tewerkstelling 

     
 

  Bevolking         

Industriële Productie 6,7,9,10 6,7,10,11 10 

  
 

  Andere 

     
 

  Rekeningrijden 

  

8 9 12 8,9,13 

  Beladingsgraad 15 15 15 

  

15 

   

Bron: Eigen samenstelling 
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Tabel 3.1.2: Bronnenlijst 

 

  Bron Thema 

1 Feo-Valero et al. (2011) Parameters vrachtmodellen 

2 Beuthe et al. (2014) Elasticiteiten 

3 
Meersman en Van de Voorde 
(1997) 

Elasticiteiten 

4 Jourquin et al. (2014) Elasticiteiten 

5 Beuthe et al. (2001) Elasticiteiten 

6 
Meersman en Van de Voorde 
(1999) 

Voorspelling vraag naar transport 

7 
Meersman en Van de Voorde 
(2005) 

Voorspelling vraag naar transport 

8 Lammertyn (2011) Rekeningrijden 
9 Meersman et al. (2016) Rekeningrijden  
10 De Jong et al. (2011) Modale verdeling 

11 
Meersman en Van de Voorde 
(2008) 

Relatie economische groei en vraag naar 
transport 

12 VTM (2016) Aandeel bestelwagens 

13 OECD (2010) Volume congestie door rekeningrijden 

14 Tavasszy et al. (2009) Gegeneraliseerde kosten en transportmodellen 

15 CHRISTIDIS and LEDUC (2009) 
Longer and Heavier Vehicles for freight 
transport 

16 Tavasszy (2006) Aandachtspunten modellering Europa 
17 Blauwens et al. (2016) Vierstapsmodel 

18 Ben-Akiva en de Jong (2013) 
Gedesaggregeerd vs. Geaggregeerde 
modellering 

19 Beuthe et al. (2008) Stated preference analyse 
20 Tavasszy (2008) Waarde van de tijd (VOT) 

21 Pauwels (2007) Vrachtmodel Benelux 

22 Diversen (unimodaal onderzoek) Unimodaal onderzoek 

23 Tavasszy et al. (2012) Integratie van logistieke beslissingen 

24 Quist en Verheij (2015)  Wachttijden aan sluizen  
25 van Hassel et al. (2016) Havenconcurentie 

26 
Korzhenevych et al. (2014) en 
Maibach et al. (2006) 

Externe kosten 

 

Bron: Eigen samenstelling 
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De inhoud van de verschillende bronnen in Tabel 3.1.2 staat hieronder verder weergegeven. 

 

1) Feo-Valero et al. (2011) 

Feo-Valero et al. (2011) geven een overzicht van de verschillende parameters 

(inputvariabelen) in goederenvervoermodellen (Tabel 3.1.3). In het overzicht wordt 

aangetoond dat de transportkosten altijd aanwezig zijn, net als de transporttijd. Naast deze 

twee parameters worden zowel de frequentie (bijvoorbeeld het aantal verbindingen tussen een 

zeehaven en een inland terminal) als reistijdbetrouwbaarheid in veel modellen opgenomen. 

 
Tabel 3.1.3: Overzicht van de verschillende parameters in verschillende vrachtmodellen 

 

 
 

Bron: Feo-Valero et al. (2011) 

 

Betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn ook parameters die veel worden gebruikt in 

transportmodellen, maar de toepassing ervan is minder frequent dan bij de andere parameters. 

De redenen om geen gebruik maken van deze parameters zijn talrijk, maar het grootste 

probleem is de onbetrouwbaarheid of een totaal gebrek aan gegevens. In enkele onderzoeken 

wordt ook een stated preference (SP) onderzoek uitgevoerd over de keuze van de 

transportmodus (‘mode’ in Tabel 3.1.3).  In deze onderzoeken is de modale keuze dus een 

gegeven (input). 

 

Een belangrijk element van ieder transportmodel is het uitgangspunt van wie de 

beslissingsnemer is in de logistieke keten. Feo-Valero et al. (2011) hebben een overzicht 

gemaakt op basis van verschillende bronnen van wie nu de beslissingsnemer is (Tabel 3.1.4). 
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Tabel 3.1.4: Wie neemt de beslissing bij het selecteren van een logistieke proces? 

  

 
 
Bron: Feo-Valero et al. (2011) 

 

Uit Tabel 3.1.4 is het niet duidelijk uit welk perspectief het besluitvormingsproces moeten 

worden gemodelleerd. Tal van auteurs gebruiken ofwel het bedrijf (de afzender of ontvanger) 

of een expediteur. Ook beide beslissingsnemers kunnen worden gebruikt. Dit betekent dus dat 

er geen eenduidigheid is over welk perspectief er gehanteerd moet worden bij het opstellen 

van een transportmodel. 

 

2) Beuthe et al. (2014) 

Beuthe et al. (2014) geven een overzicht van de verschillende prijselasticiteiten van 

verschillende vrachtmodellen (Tabel 3.1.5). 

 

Eén van de belangrijkste waarnemingen van Tabel 3.1.5 is dat de waarden van de 

prijselasticiteiten sterk variëren. Er zijn verscheidene redenen, bijvoorbeeld andere methoden 

via dewelke de waarden zijn bepaald. Een belangrijke observatie is dat de kwaliteit van de 

gegevens sterk afhankelijk is van de beschikbare gegevens en van de omstandigheden van de 

studie. Dit betekent dat de prijselasticiteit bepaald in de VS voor concurrentie tussen spoor en 

wegtransport in 1990 niet gebruikt kan worden in Europa voor het jaar 2016. Als men wil 

werken met elasticiteiten, moet er best nieuw onderzoek worden gedaan om deze waarden 

vast te stellen. 

  



                             

Validatie strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1 – UA-TPR en POM Oost-Vlaanderen - Blz. 12 

 

Tabel 3.1.5: Overzicht van goederenvervoer prijselasticiteit 

 

 
 

Bron: Beuthe et al. (2014) 

 
Tabel 3.1.6: Tonkm-elasticiteiten per goederensoort (kosten – 5%) 

 

 
 
Bron: Beuthe et al. (2014) 
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In Tabel 3.1.6 zijn voor verschillende goederencategorieën de totale kost en reistijdkost 

elasticiteiten bepaald voor zowel weg, spoor als binnenvaarttransport bij een kostreductie van 

5%. Dit wil dus bijvoorbeeld zeggen dat de tonkilometer wegtransport bij het vervoer van 

landbouwproducten met 0.35% toeneemt en voor spoor en binnenvaart elk met 0.64% 

afnemen.  

 

3) Meersman en Van de Voorde (1997) 

Meersman en Van de Voorde (1997) hebben voor België de prijselasticiteiten gerapporteerd 

voor tri- en bimodale vervoersrelaties. Bij het opstellen van de prijselasticiteiten is er gebruik 

gemaakt van translog-kostenfuncties. In het onderzoek wordt ook een onderscheid gemaakt 

tussen de verschillende goederensoorten die vervoerd worden (Tabellen 3.1.7 en 3.1.8). 

 
Tabel 3.1.7: Prijselasticiteiten trimodale situaties België (1997) 

 

 
 
Bron: Meersman & Van de Voorde (1997) 

 
Tabel 3.1.8: Prijselasticiteiten bimodale situaties België (1997) 

 

 
 
Bron: Meersman & Van de Voorde (1997) 

 

4) Jourquin et al. (2014) 

Jourquin et al. (2014) bepalen de kosten- / prijselasticiteit van wegtransport ten opzichte van 

intermodaal spoorvervoer, binnenvaart en unimodaal wegtransport (Tabel 3.1.9). Bij het 

bepalen hiervan is er gebruik gemaakt van data van het FP7-ECCONET project. De auteurs 

maken ook een toepassing voor een goederenstroom van Antwerpen naar Trier. Daardoor 
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komen de  geografische scope en het jaar waarin de elasticiteiten bepaald zijn redelijk overeen 

met het studiegebied van het svrm VLA versie 4.1.1.  

 
Tabel 3.1.9: Elasticiteit voor drie modi (-5% wegtransportkost) 

 

Transportmodus ε 

Weg -0.28 

Spoor - weg 0.61 

Binnenvaart -weg 0.31 

 
Bron: Jourquin et al. (2014) 

 
De beperking van de studie is dat er geen kruiselasticiteiten zijn bepaald. Ook is er geen 

elasticiteit voor spoor of binnenvaart. Ook gaat deze studie uit van voor- en natransport bij het 

intermodaal vervoer en wordt er geen verdere opsplitsing van goederensoorten gemaakt. 

Alleen containertransport wordt in ogenschouw genomen. Op het moment dat de kost van 

wegvervoer daalt, heeft dat een positief effect op de combinatie spoor-weg en binnenvaart-

weg en een negatief effect op wegvervoer zelf. Voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie 

van deze resultaten. De resultaten willen niet zeggen dat het totale volume wegvervoer daalt 

bij een daling van de transportkost, aangezien er ook wegvervoer is bij de intermodale 

combinatie. 

 

5) Beuthe et al. (2001) 

In Beuthe et al. (2001) zijn de directe en kruiselasticiteiten bepaald voor weg, spoor en 

binnenvaart voor België.  De resultaten staan in Tabel 3.1.10 weergegeven en zijn gebaseerd 

op transportdata van 1995. De elasticiteiten zijn bepaald door middel van een 

kostminimalisatie op een netwerk waardoor er geen directe observaties gebruikt zijn om de 

elasticiteiten te bepalen.  

 
Tabel 3.1.10: Geaggregeerde elasticiteiten weg, spoor en binnenvaart (2001) (kostenvermindering van 

5%) 

 

 
 
Bron: Beuthe et al. (2001) 
 

In Tabel 3.1.11 zijn de gedetailleerde elasticiteiten per NST-R categorie terug te vinden.  De 

elasticiteiten wijken af van die gepresenteerd onder punt 2. Dit komt doordat er andere 

netwerkdata (2005 i.p.v. 1995) en kostdata zijn gebruikt. Ook is de methodiek licht aangepast 
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ten opzichte van dit onderzoek.  De elasticiteiten in Tabel 3.1.11 moeten op de klassieke 

manier geïnterpreteerd worden (stijging kosten leidt tot daling van de vraag). 

 
Tabel 3.1.11: Tonkm-elasticiteiten per NST groep (doorrekening met -5% kosten) 

 

 
 
Bron: Beuthe et al. (2001) 

 

6) Meersman en Van de Voorde (1999) 

In Meersman en Van de Voorde (1999) wordt de groei in vraag naar transport in België 

geschat op basis van de volgende inputparameters: 

- Industriële productie 

- Import / Export (trade) 

 

Voor deze twee inputparameters wordt er onderzocht wat het effect is op de vraag naar 

goederentransport in België. In Tabel 3.1.12 is terug te vinden dat de vraag naar transport met 

1.11% stijgt als de industriële productie met 1% stijgt.  
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Tabel 3.1.12: Relatie totale vraag naar transport en industriële productie in België 

 

 
 
Bron: Meersman en Van de Voorde (1999) 

 

In Tabel 3.1.13 is de relatie weergegeven tussen de totale vraag naar vrachtvervoer 

(binnenlands, invoer, uitvoer en doorvoer) en handel in België. Als de handel met 1% 

toeneemt zal het goederenvervoer in België met 0.59% toenemen. 

 
Tabel 3.1.13: Relatie totale vraag naar transport en handel in België 

 

 
 
Bron: Meersman en Van de Voorde (1999) 

 

In Tabel 3.1.14 wordt het effect van zowel de Industriële Productie (IP) als de handel op de 

vraag naar goederentransport voor weg, spoor en binnenvaart gegeven. 

 
Tabel 3.1.14: De relatie tussen de snelheid van verandering in industriële productie (IP) en handel 

(trade) op goederenvervoer over de weg, spoor en binnenvaart in België (1974-1992) 

 

 
 
Bron: Meersman en Van de Voorde (1999) 

 

7) Meersman en Van de Voorde (2005) 

In Meersman en Van de Voorde (2005) worden dezelfde inputparameters als in Meersman en 

Van de Voorde (1999) gebruikt om de groei in transportvolumes te schatten. 

  

8) Lammertyn (2011) 

Lammertyn (2011) heeft onderzocht hoe groot de invloed van een Belgische kilometerheffing 

op de kosten van een individuele wegvervoerder zou kunnen zijn. Uit de bekomen resultaten 

blijkt dat de kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 3.5 ton een kostenstijging met zich 

mee zal brengen. Afhankelijk van het heffingstarief zal dit tussen de 0% en 3.28% zijn. Ook 

is er bepaald dat een kilometerheffing nauwelijks invloed heeft op de congestie in 
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Vlaanderen. Congestie zal dus niet afnemen door het invoeren van rekeningrijden voor 

vrachtvervoer. 

 

9) Meersman et al. (2016)  

In Meersman et al. (2016) wordt het effect van rekeningrijden op de transportkosten voor 

verschillende transportroutes berekend. In deze studie worden voor de verschillende routes de 

impact van wegbeprijzing op de vraag naar wegtransport geschat met een prijselasticiteit van -

0.9 (gebaseerd op de Jong et al. (2010)). Hieruit blijkt dat de vraag naar wegtransport meer 

afneemt voor korte routes die voor het grootste deel op Belgisch grondgebied plaatsvinden 

(Antwerpen – Lille, - 9.9% wegtransport ), terwijl de vraag naar wegtransport weinig afneemt 

voor grotere afstanden (Antwerpen – Lyon, -1.64% wegtransport).  

 

10) De Jong, Tavasszy en Bok (2011) 

In De Jong et al. (2011) wordt het BASGOED-model besproken. In dit model worden 

voorraad en multimodale transportketens niet opgenomen zodat het model eenvoudiger te 

bouwen en te interpreteren is. In het model wordt bij de modale keuze ook rekening  

gehouden met het feit dat variaties in transportkosten ook invloed kunnen hebben op 

distributie. Dit effect is echter beperkt. Modale keuze is gemodelleerd als een geaggregeerd 

logit-model. In Tabel 3.1.15 is er een overzicht gegeven van de verschillende kost- en 

tijdselasticiteiten. 

  
Tabel 3.1.15: Eigen tijds-, kost- en kruiselasticiteiten uit BASGOED (in tonkm) 

 

 
 

Bron: De Jong et al. (2010) 

 

Hieruit valt op dat de modale impact van een kostverandering van spoorvervoer op weg en 

binnenvaarttransport klein is. Ook is spoorvervoer meer elastisch dan wegtransport en 

binnenvaart, wat volgens de auteurs ook terug te vinden is in de literatuur. 

 

11) Meersman en Van de Voorde (2008) 

Meersman en Van de Voorde (2008) onderzoeken de relatie tussen economische 

bedrijvigheid en goederenvervoer.  

 

Zij stellen dat het verlies van tijd als gevolg van knelpunten, in combinatie met ofwel een 

tijdelijk of een structureel tekort aan capaciteit, een negatieve invloed zal hebben op de 

kosten. Ze concluderen dat om tot een beter begrip te komen van de veranderende relatie 
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tussen economie en goederenvervoer, gedesaggregeerde modellen nodig zijn. 

Gedragsmodellen voor verladers en vervoerders kunnen helpen begrijpen hoe de beslissing en 

de keuzeprocessen bepalen welke goederen worden bewogen, in welke hoeveelheden en met 

welke middelen (Ben Akiva et al., 2008). 

 

12) VTM (2016) 

Door het invoeren van een kilometerheffing zijn er meer bestelwagens op het Vlaamse 

wegennetwerk te verwachten. Dit wordt geconcludeerd op basis van de toegenomen 

verkoopsaantallen van bestelwagens. Of deze stelling klopt, is moeilijk te bewijzen op basis 

van de beschikbare cijfers van FOD Mobiliteit en Vervoer. Rekeningrijden is pas recent 

ingevoerd (sinds 1/04/2016) en het is niet vast te stellen of de evolutie (enkel) het effect is van 

het rekeningrijden. FOD Mobiliteit en Vervoer rapporteert in het jaar 2016 9717 nieuw 

ingeschreven bedrijfsvoertuigen kleiner dan 3.5 ton tegenover 9499 in 2015. Dit is een 

stijging, maar deze stijging kan evengoed het effect zijn van e-commerce verplaatsingen.  

Daarnaast betreft het gerapporteerde aantal bestelwagens door de FOD Mobiliteit en Vervoer 

enkel de voertuigen met een Belgische nummerplaat. 

 

13) OECD (2010) 

Het rapport van de OECD (2010) geeft aan dat er door het invoeren van (slim) rekeningrijden 

(differentatie van de prijs naar verschillende locaties op het netwerk en tijdstippen) er minder 

congestie te verwachten is.   

 

14) Tavasszy et al. (2009) 

Het artikel van Tavasszy et al. (2009) gaat dieper in op het modelleren van de tripverdeling en 

de modale keuze. In het artikel wordt er voorgesteld om alle logistieke parameters in te 

bouwen in transportmodellen. Hiertoe behoren naast de ordergrootte, betrouwbaarheid en 

voorraadkosten (ook tijdens transport) ook veiligheid. Ook wordt er voorgesteld om  een 

tussenfase tussen de tripverdeling en de modale keuze te bouwen. En dit is de keuze waar de 

bedrijven die zorgen voor de transportstomen de voorraad beheren. De locatie van de 

voorraad kan mede bepalen welke transportmodi er gebruikt worden.  

 

15) Christidis en Leduc (2009) 

In Christidis en Leduc (2009) is een model voorgesteld waarin de beladingsgraden van 

vrachtwagens ook een invloed hebben op de modale keuze bepaling in een transportmodel 

(Figuur 3.1.1).  

 

Deze relatie is vooral van belang voor het effect van grote vrachtwagens (ecocombi’s) die 

toegelaten worden op het wegnetwerk. Grote vrachtwagens zorgen enerzijds voor minder trips 

(meer lading per trip) maar zorgen ook voor lagere gemiddelde kosten per ton waardoor het 

aandeel wegvervoer weer kan toenemen. Of anders gezegd, het aandeel spoor en binnenvaart 

kan afnemen. Ook geven ze aan dat congestie op de weg kan afnemen door een meer efficiënt 

gebruik van grote vrachtwagens op bepaalde corridors. 
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Figuur 3.1.1: Impact grote vrachtwagens op aantal tonkilometer 

 

 
 

Bron: Christidis en Leduc (2009) 

 

 

16) Tavasszy (2006) 

Tavasszy (2006) geeft een overzicht met de nadruk op Europese toepassing van 

goederenvervoermodellering. In dit onderzoek zijn drie belangrijke gebieden geïdentificeerd: 

- Modellering van de relatie tussen transport en economische activiteit;  

- Logistieke beslissingsnemers en processen; 

- Linken tussen goederenstromen en het infrastructuurnetwerk. 

 

17) Blauwens et al. (2016) 

 

In Blauwens et al. (2016) wordt dieper ingegaan op het vierstapsmodel: 

- Tripgeneratie; 

- Tripverdeling; 

- Modale keuze; 

- Toewijzing op de infrastructuur. 

 

18) Ben-Akiva en de Jong (2008) 

Ben-Akiva en de Jong (2008) stellen dat gedesaggregeerde modellen verschillende voordelen 

hebben ten opzichte van geaggregeerde modellen. Gedesaggregeerde modellen kunnen een 

basis hebben in gedragstheorie omdat ze meer gedetailleerde beleidsrelevante variabelen 

kunnen bevatten, terwijl ze geen last hebben van aggregatie-nadelen. Maar er zijn bepaalde 

onderdelen van het model die nog steeds geaggregeerd gemodelleerd moeten worden. Daarom 

stellen de auteurs een geaggregeerd-gedisaggregeerd-geaggregeerd (ADA) model voor het 

goederenvervoer voor. In het ADA-model, worden de productie- tot consumptie- (PC) 

stromen en het netwerkmodel gespecificeerd op een geaggregeerd niveau omwille van de 
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beschikbaarheid van gegevens. Tussen de twee geaggregeerde componenten is er een 

logistiek model dat de keuze van verzendinggrootte en transportketen verklaart, met inbegrip 

van de modale keuze voor elke stuk van de vervoersketen. Dit logistiek model is een 

gedesaggregeerd model op het niveau van de onderneming, de beslissingsnemer in het 

goederenvervoer. (Ben Akiva et al. 2008) 

 

19) Beuthe et al. (2008) 

Beuthe et al. (2008) hebben een systematische analyse uitgevoerd op basis van stated 

preference data van alternatieve goederenvervoeroplossingen. Deze worden gedefinieerd door 

zes attributen: de frequentie van de service, reistijd, betrouwbaarheid, flexibiliteit van de 

vervoerder, vervoerverliezen (risico op ladingverlies) en kosten. Negen transportmanagers 

van bedrijven in verschillende sectoren van de industrie gaven rankings aan 25 alternatieve 

vrachtoplossingen. Vier verschillende empirische methoden (conjoint-analyse, multi-criteria 

analyse, logit-analyse en neural network analyse) werden afzonderlijk aan elke set van 

rankings toegepast. Binnen deze beperkte doorsnede van bedrijven blijkt dat bij elk van de 

toegepaste methoden zeven van de negen vervoersmanagers kostenfactoren als de primaire 

overweging in hun besluitvorming meenamen. Hoewel de betrouwbaarheid vaak wordt 

beschouwd als belangrijker dan transporttijd, verschilt het relatieve belang van geval tot 

geval. De andere factoren spelen alleen in bepaalde specifieke gevallen een belangrijke rol.  

 

20) Tavasszy (2008) 

Tavasszy (2008) stelt dat de tijd een cruciale input is voor het proces waarbij goederen en 

diensten aan bedrijven en consumenten worden geleverd. In deze paper richt Tavasszy zich op 

de waardering van de tijdwinst van het vervoer in het kader van de maatschappelijke kosten-

batenanalyse (MKBA) door middel van een "waarde van de tijd" (VOT) indicator. Hij richt 

zich op de vraag hoe vracht en de dienstenmarkt reageren op veranderingen in reistijd en hoe 

bestaande meting van de VOT kan worden uitgebreid/aangepast om deze reactie beter  vast te 

leggen. Hij stelt dat het vracht logistiek systeem beter moet worden begrepen om de volledige 

effecten van de verbeteringen in het vervoer te beoordelen. Ten eerste is een beter begrip 

vereist van de markten voor goederenvervoer (met inbegrip van hun onvolmaaktheden) met 

perspectief aan het toevoegen van welvaartseffecten naast die geschat met behulp van 

conventionele reistijd, op basis van KBA. Ten tweede verdient de rol van de tijd als een 

resource, waarin de tijdwinst kan worden doorgegeven tussen actoren in de logistieke keten, 

meer aandacht. (Ben Akiva et al., 2008) 

 

21) Pauwels (2007) 

Pauwels (2007) deed onderzoek naar goederenvervoermodellering in België. Hij heeft 

verschillende vrachtmodellen vergeleken en heeft zelf een toepassing gemaakt voor België en 

de Benelux (MOBILEC-BENELUX).  

 

22) Diversen 

Daarnaast zijn er verschillende papers over goederenvervoermodellen die slechts één 

transportmodaliteit meenemen (bijvoorbeeld Fernández (2004) over het vervoer per spoor) en 

intermodaal vervoer (Vasiliauskas (2002)). Een belangrijke constatering is dat er niet veel 

onderzoek is waarin de volledige logistiek is meegenomen, met inbegrip van het haven- en  

maritieme gedeelte van de keten. 
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23) Tavasszy et al. (2012) 

Tavasszy et al. (2012) geven een overzicht van de mogelijkheden van de integratie van 

logistieke beslissingen in goederenvervoermodellering. Dit is de nieuwe opkomende trend in 

goederenvervoermodellering. Het is echter zeer moeilijk om de nodige gegevens te 

verzamelen en de verschillende sub-modellen te integreren in de algemene modelstructuur. 

 

24) Quist en Verheij (2015) 

De ‘hinder’ die een sluis veroorzaakt voor de afwikkeling van het scheepvaartverkeer, kan 

worden uitgedrukt in een I/C-waarde (verhouding intensiteit-capaciteit). Naarmate deze 

waarde toeneemt, zal de vertraging voor de scheepvaart meer dan evenredig oplopen. Voor 

sluizen wordt op dit moment 0.5 – 0.6 gehanteerd als grenswaarde. In de praktijk betekent een 

I/C-waarde boven de 0.5 een wachttijd van meer dan dertig minuten. Sluizen met een 

dergelijke waarde zijn een knelpunt voor een efficiënte verkeersafwikkeling. Voor sluizen 

wordt gestreefd naar een gemiddelde structurele wachttijd van maximaal dertig minuten. 

 
25) van Hassel et al. (2016) 

In van Hassel et al. (2016) wordt havenconcurrentie tussen de havens in de Hamburg – Le 

Havre range ten opzichte van de havens in de Middellandse Zee bestudeerd. In deze studie 

wordt havenconcurrentie onderzocht door zowel de maritieme, haven- en 

achterlandcomponent van de totale keten mee op te nemen.  Veranderingen in het achterland 

van een haven kunnen er dan toe leiden dat goederenstromen zich kunnen verplaatsen van de 

ene haven naar een andere.  

 

26) Korzhenevych et al. (2014) en Maibach et al. (2006) 

In Korzhenevych et al. (2014) en Maibach et al. (2006) worden de externe kosten voor 

landtransport gegeven. De externe kosten, en dan vooral de vermeden externe kosten door 

bijvoorbeeld het aanpassen van de infrastructuur, worden in een MKBA opgenomen.  

 

3.2. Methodologische doorlichting 
 

In deze Sectie 3.2 wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde validatie-oefening in het 

kader van de methodologische doorlichting van svrm VLA versie 4.1.1. Het gaat hierbij dus 

om een theoretische oefening op basis van een beschikbaar gesteld document door de 

opdrachtgever. Nadat het document werd doorgenomen, werden twee infosessies 

georganiseerd met de opdrachtgever en MPS. Tijdens deze infosessies werden vragen 

behandeld die werden opgesteld door de projectuitvoerder op basis van de doorgenomen 

documenten. 

 

Doelstelling van deze sectie is om na te gaan of het svrm VLA versie 4.1.1 op een 

aanvaardbare en wetenschappelijke correcte manier is opgebouwd. In een volgend hoofdstuk 

worden dan de resultaten van de methodologische doorlichting en de literatuurstudie met 

elkaar geconfronteerd.  
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In deze sectie wordt nog geen gebruik gemaakt van doorrekeningen. Zo is het mogelijk dat 

een (vracht)model theoretisch correct is opgebouwd, maar toch onlogische, kwantitatieve 

resultaten tot gevolg heeft. Deze kwantitatieve analyse wordt vooral uitgevoerd in Hoofdstuk 

4. 

 

Het svrm VLA versie 4.1.1 bevat een generatiemodel, een distributiemodel, een 

vervoerswijzekeuzemodel, een model over logistieke processen, een voertuigmodel en een 

toedelingsmodel op dagbasis. 

3.2.1. Gebruikte document 

 

Om het svrm VLA versie 4.1.1 theoretisch door te lichten, werd gebruik gemaakt van het 

volgende document: 

- Basisdocument 1: Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Verkeerscentrum 

(2016a), Opbouw strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1, Antwerpen. 

(versie ontvangen op 21/04/2016). 

 

Het eerste document bevat een overzicht van de dataverzameling en –verwerking (Hoofdstuk 

4), de opbouw van het svrm VLA versie 4.1.1 (Hoofdstuk 5), de uitgevoerde validatie 

(Hoofdstuk 6) en een aantal bijlagen waaronder Bijlage A omtrent verdere details van de 

geobserveerde matrices en Bijlage B met technische details over het generatie- en 

distributiemodel. 

 

3.2.2. Doorlichting Basisdocument 1: Hoofdstuk 4 Dataverzameling en –verwerking 

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de basistoestand (jaar 2010), de 

productsoorten (NST-2007), de zonering en netwerken, de geobserveerde goederenstromen, 

de socio-demografische gegevens (bevolking en tewerkstelling), de gebruikte kostenfuncties 

en de schattingen voor het discrete keuzemodel (vervoerswijze en voertuigtype).  

 

Tevens wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan op het gedragsonderzoek van de 

tijdstipskeuze. Aangezien de resultaten van dit gedragsonderzoek niet zijn geïntegreerd in 

svrm VLA versie 4.1.1 wordt er hier niet verder op ingegaan. 

 

Na het doornemen van dit hoofdstuk werden volgende aanbevelingen en bemerkingen 

geformuleerd: 

- Blz. 8 Tabel 3. In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de linkattributen in het 

netwerk. Hierbij wordt aangegeven dat de verliestijd aan sluizen niet meer in gebruik 

is.  

o Antwoord MPS op 20/05/2016: “Per sluis wordt standaard een half uur 

verliestijd aangerekend.” 

o In toekomstige versies van het vrachtmodel lijkt het aangewezen om ook 

rekening te houden met verliestijden en congestie aan sluizen. We verwijzen 

hierbij tevens naar bron 24 in de literatuurstudie. Op dit moment kan men er 

van uitgaan dat er weinig of geen congestie is bij sluizen, maar het lijkt 

aangewezen om te weten bij welke groei van de binnenvaart er wel congestie 

kan optreden. 
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- Blz. 11. Bij het wegvervoer wordt gebruik gemaakt van kruispuntdefinities en 

afslagverboden uit het personenmodel. De projectuitvoerder vraagt zich hierbij af of in 

de realiteit de verboden niet strenger zijn voor vrachtvervoer. 

o Antwoord MPS op 20/05/2016: “Ja. Deze zijn deels ook opgenomen in het 

netwerk; Gezien het schaalniveau van model en (overdreven) detailgraad 

netwerk, vormt dit geen probleem.” 

- Blz. 13 Sectie 4.3.2 (spoorvervoer). Recent werd een MOW-studie uitgevoerd over het 

spoorvervoer. De projectuitvoerder vraagt zich af of er een aftoetsing hiermee is 

gemaakt. 

o Antwoord MPS op 20/05/2016: “Neen, uitgegaan van eigen analyses en 

toetsingen omdat de opzoekingen hiervoor dateren van vóór de MOW-studie. 

Het is zelfs zo dat data nadien werden aangeleverd aan de MOW-studie”.  

o Voor toekomstige versies van het vrachtmodel lijkt het aangewezen om zoveel 

mogelijk af te stemmen met relevante studies over het spoorvervoer. Hierbij 

kan ook verwezen worden naar de uitgevoerde studie(s) rond de tweede 

spoorontsluiting van de Haven van Antwerpen waarin capaciteitsanalyses 

werden uitgevoerd, waarbij ervaringen werden uitgewisseld tussen de 

projectuitvoerder (UA-TPR) en MPS. 

- Blz. 14 Sectie 4.3.3 (binnenvaart). Is er ooit een inschatting gemaakt van de stromen 

die men niet zou hebben (dus idee van tonnage dat niet langs een sluis passeert)? 

o Antwoord MPS op 20/05/2016: “Ja. Voor haven van Antwerpen konden deze 

goed ingeschat worden (onder meer op basis van havendata); voor v4.2 wordt 

ook gewerkt met Nederlandse data.” 

o Uit het antwoord van MPS blijkt de noodzaak van de inschatting van deze 

stromen. Voor de Haven van Antwerpen werd dit aangepakt. Het is echter 

aangeraden om voor toekomstige versies ook goed na te gaan hoe dit zit met de 

Haven van Gent, omdat deze haven in- en uitgaande stromen heeft die niet via 

Vlaamse sluizen passeren.  In die zin is het inderdaad ook aangewezen om 

gebruik te maken van gelijkaardige Nederlandse data waarin ontbrekende 

stromen wel zijn opgenomen (in het geval dan een Nederlandse sluis wordt 

gepasseerd). 

- Blz. 17 Tabel 9 Kostentabel wegvervoer. De projectuitvoerder adviseert om deze tabel 

iets meer in detail uit te leggen indien deze gebruikt wordt in toekomstige versies van 

het vrachtmodel. Zo is het niet duidelijk hoe de kolom laden/lossen dient 

geïnterpreteerd te worden. Gaat het hierbij over een kost per overslag of een totale 

kost voor zowel laden en lossen? 

- Het vrachtmodel maakt gebruik van basisdata 2010. Aangezien het svrm VLA versie 

4.1.1 heel gedetailleerd is (geografische niveaus en NST-2007 goederencategorieën), 

zou men in de toekomst misschien kunnen overwegen om minder gedetailleerd te 

werken. Op die manier zou men het tijdsintensieve karakter van de dataverzameling 

kunnen verkorten. 

- Op blz. 22 wordt aangegeven dat voor het wegvervoer een schatting wordt gemaakt 

van het vervoer via bestelwagens, lichte vrachtwagens en zware vrachtwagens. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van een deterministisch model. Echter is het niet mogelijk om 

deze schattingen af te toeten met reële data. Het lijkt aangewezen om in de toekomst 

hier een oplossing voor te zoeken. Aansluitend hierbij is dat de basisdata van het 

vrachtmodel gebaseerd is op wegvervoerdata gekenmerkt door voertuigen met een 

laadvermogen van minstens 1 ton. Hierbij dient dan opgemerkt te worden dat niet alle 

types bestelwagens afgedekt zijn. 
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- Op blz. 22 wordt aangegeven dat de containerisatiegraad voor het wegvervoer bepaald 

wordt op basis van Nederlandse gegevens (BasGoed). Aangezien het hier over een 

belangrijk segment gaat van wegvervoer (en zeker in relatie tot de Haven van 

Antwerpen) lijkt het aangewezen om in de toekomst op zoek te gaan naar en gebruik 

te maken van Vlaamse data hierover. 

- Het lijkt zinvol om in toekomstige versies van het vrachtmodel te werken met meer 

gedifferentieerde kostenfuncties. Zo kan overwogen worden om met kostenstructuren 

te werken die verschillend zijn naargelang de afgelegde afstand. Hierbij aansluitend 

kan ook overwogen worden om met prijzen te werken. Prijzen op korte afstand zijn in 

verhouding veel duurder per km dan prijzen op lange afstand. 

- We adviseren tevens om in toekomstige versies van het vrachtmodel uit te zoeken hoe 

een verhoging van de bruggen op het Albertkanaal het best wordt verwerkt, in het 

geval van modellering van vier lagen containers in plaats van drie lagen. Momenteel 

wordt dit verwerkt door 9000-ton schepen toe te laten op het netwerk, maar dat is 

theoretisch gezien niet hetzelfde. 

- Ook voor wegvervoer kan men overwegen om de effecten van congestie in te bouwen. 

Er wordt gesteld dat er op dagbasis geen congestie is, maar toch kunnen problemen 

met congestie er toe leiden dat andere vervoerswijzen worden gekozen of dat verladers 

herlocalisatie overwegen. 

- Opvallend is dat bij de schatting van de discrete keuzemodellen (Sectie 4.6) gekozen 

wordt voor een gedetailleerde opsplitsing (combinatie van type vervoerswijzen en 

NST-klassen). Men kan zich de vraag stellen of deze gedetailleerde opsplitsing zinvol 

is. Bij het praktisch gebruik van de resultaten van svrm VLA versie 4.1.1 is vooral 

gebleken dat geaggregeerde resultaten worden gevraagd, zonder opsplitsing naar NST-

klassen. Als echter blijkt dat de schattingsresultaten sterk verschillend zijn tussen 

NST-klassen, dan is deze opsplitsing wel verantwoord. 

 

In het hoofdstuk en in Bijlage A worden een aantal tonnages vermeld. Een analyse van de 

basiswaarden van het svrm VLA versie 4.1.1 wordt besproken in Sectie 3.4 van dit rapport. 

 

Tussentijdse conclusies 

 

Op basis van de informatie uit Hoofdstuk 4 van het Basisdocument 1, en aangevuld door de 

infosessies met de opdrachtgever en MPS, kan gesteld worden dat dit Hoofdstuk 4 rond 

dataverzameling en –verwerking theoretisch correct is. De nodige aandacht dient wel 

geschonken te worden aan de binnenvaartdata (hier zal ook dieper op ingegaan worden in de 

kwantitatieve analyse). 

 

3.2.3. Doorlichting Basisdocument 1: Hoofdstuk 5 Opbouw strategisch vrachtmodel 

Vlaanderen versie 4.1.1 

 

In Hoofdstuk 5 van het Basisdocument 1 wordt de algemene modelstructuur besproken, met 

een opsplitsing in initialisatie, generatie, distributie, vervoerswijzekeuze, logistieke processen, 

voertuigmodel, tijdstipkeuze en uurtoedeling. Hierbij wordt tevens aangegeven dat gebruik 

wordt gemaakt van Visual Basic en Cube Voyager. 
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Generatiemodel 

 

In Sectie 5.3 van het Basisdocument 1 wordt een  beschrijving opgenomen van het 

generatiemodel. In het generatiemodel wordt het aantal ton dat per zone vertrekt (productie) 

en dat aankomt (attractie) bepaald. Bijkomende info is terug te vinden in Bijlage B van het 

Basisdocument 1. 

 

De opgenomen informatie over het Generatiemodel (Sectie 5.3) is niet altijd even duidelijk 

voor een externe lezer/gebruiker. De opgenomen informatie is vrij summier. Daarom werd 

tijdens de infosessie van 13/05/2016 bijkomende informatie opgevraagd. Het zou handig zijn 

voor de lezer om ook een schema toe te voegen waarin het proces schematisch wordt getoond 

(vb. een vereenvoudigd schema van de bijhorende macro’s).  

 

Tijdens de infosessie werd het generatiemodel in meer detail toegelicht door MPS. 

 

Volgende vragen werden gesteld aan MPS: 

- Kloppen de volgende stellingen? 

o In het Growth Model worden domestic vervoer, importstromen en 

exportstromen per land en NST bepaald (op basis van minimum 1 en 

maximum 5 verklarende variabelen) voor verschillende jaren (vertrekkende 

van de vervoersdata van Eurostat en de socio-economische data van Prognos).  

o In het PA-model worden de resultaten uit het Growth-model verdeeld over de 

zoneringen van het vrachtmodel, op basis van bevolking en tewerkstelling voor 

verschillende jaren, aangevuld met een correctie zodat berekende waarde = 

geobserveerde waarde. 

o Op basis van de resultaten uit het Growth model, kunnen groeipercentages 

bepaald worden voor alle relaties. Deze groeipercentages worden dan 

toegepast op de basisdata van het vrachtmodel. 

o Tijdens de infosessie van 13/05/2016 werd door MPS bevestigd dat 

bovenstaande stellingen kloppen. De projectuitvoerder stelt voor om het deel 

over het generatiemodel meer in detail uit te schrijven en bovenstaande 

stellingen te verwerken. 

- Blz. 54: het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met ‘Binnenlandse productie en 

attractie’? Gaat het hierbij over de fijnere zonering voor de verschillende landen? Met 

andere woorden, voor een externe lezer kan ‘binnenlands’ verwarrend overkomen, 

namelijk herkomst en bestemming in hetzelfde land. 

o Antwoord MPS op 13/05/2016. “Dit slaat op de vervoersstromen binnen 

België.” 

- Klopt het dat import, export en binnenlands vervoer (‘domestic’) bepaald worden op 

basis van minimum 1 tot maximum 5 van volgende variabelen: population (pop in 

aantal), employees (et in aantal), GDP (bws in euro), Export (exp in euro), import 

(imp in euro) en private consumption (pc in euro)? 

o Antwoord MPS op 13/05/2016. “Ja.” 

- Klopt het volgende principe? Eerst wordt de algemene evolutie bepaald van de 6 

variabelen => deze bepalen de algemene evolutie van het vrachtvolume op 

landenniveau (dit zijn dan nog niet de volumes in het vrachtmodel)! De algemene 

evolutie wordt dan toegepast op de basisdata van het vrachtmodel. 

o Antwoord MPS op 13/05/2016. “Ja.” 
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- In Sectie 5.3.2 a) Inputbestanden wordt aangegeven dat de cijfers geen indicatie 

omvatten over welk deel naar het buitenland en binnenland gaat. Via 

02c_Haven_Antwerpen.txt wordt dit verwerkt. Hoe is dit bestand samengesteld? 

o Antwoord MPS op 13/05/2016. “Op basis van consultatie van experten werd 

dit bestand samengesteld.” 

- Blz. 54. Het is niet duidelijk wat de bedoeling is van het bestand 

02e_Buitenlandse_verdeling.txt. 

o Antwoord MPS op 13/05/2016. “Dit bestand geeft de verdeling over de 

buitenlandse NUTS3-zones.” 

- De beschrijving van de koppeltabel was niet duidelijk genoeg. Tijdens de infosessie 

van 13/05/2016 werd hier in detail op ingegaan door MPS. 

- Klopt het dat het growth model en het PA-model resultaten levert op landenniveau 

(binnenlands vervoer België, import Belgie per land, export België per land)? 

o Antwoord MPS op 13/05/2016. “Juist.” 

 

Tussentijdse conclusies 

 

Bij het doornemen van Hoofdstuk 5.3 van het Basisdocument 1 is gebleken dat sommige info 

te summier werd beschreven. De projectuitvoerder stelt voor om de beschrijving uit te 

breiden, mede op basis van bovenvermelde vragen.  

 

Op basis van Hoofdstuk 5.3 van het Basisdocument 1 en op basis van de ontvangen, 

bijkomende info door de opdrachtgever en MPS kunnen we stellen dat de aanpak in 

Hoofdstuk 5 theoretisch correct is. 

 

Distributiemodel 

 

In het distributiemodel (Hoofdstuk 5.4 van het Basisdocument 1) wordt vertrokken van de 

gegevens uit het generatiemodel en wordt het binnenwerk van herkomst-

bestemmingsmatrices bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een groeifactormodel. 

 

In de tekst op blz. 55 wordt verwezen naar een splitsingstabel om de NUTS3-verdeling verder 

te verfijnen, namelijk ‘Bijlage B Factoren voor opsplitsen tongegevens op basis van 

tewerkstelling en overzicht bijhorende tewerkstellingsklassen’. De projectuitvoerder adviseert 

om deze methode meer in detail te bespreken, aangevuld met een voorbeeld. Hierbij wordt 

ook best aangegeven dat de Tabel 48 in Bijlage D (splitsfactoren) gebaseerd is op  basis van 

kennis van een expertenteam. Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat deze gedetailleerde 

opsplitsing verder niet te valideren valt. Het gaat hier dus enkel over geschatte waarden die 

niet kunnen afgetoetst worden. We adviseren om in het document duidelijker aan te geven 

waarom deze fijne zonering verder nodig is, en waarom niet verder kan gewerkt worden met 

de NUTS3-zonering. 

 

Tussentijdse conclusies 

 

De voorgestelde technieken (groeifactormodel en de splitsingstabel) in Hoofdstuk 5.4 van het 

Basisdocument 1 zijn theoretisch correct. 
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Vervoerswijzekeuzemodel 

 

In het vervoerswijzekeuzemodel (Sectie 5.5 van Basisdocument 1) wordt per NST-klasse een 

discreet keuzemodel geschat om de gegevens uit het distributiemodel te kunnen verdelen over 

de vervoerswijzen weg, spoor en binnenvaart.  

 

Tussentijdse conclusies 

 

De gebruikte methode is theoretisch correct. 

 

Logistiek model 

 

In het logistieke model wordt het wegvervoer de keuze geboden om het transport rechtstreeks 

uit te voeren of via een logistiek knooppunt, waar de goederen eerst verzameld en daarna 

opnieuw verdeeld worden. 

 

Volgende aanbevelingen kunnen geformuleerd worden: 

- In de versie svrm VLA versie 4.1.1 zijn 24 locaties geselecteerd waar zich momenteel 

de grootste distributiecentra van Vlaanderen bevinden. We bevelen aan om verder af 

te stemmen en zich te positioneren met de studie die wordt uitgevoerd (2016-2017) 

door RebelGroup (in opdracht van de Vlaamse Overheid) omtrent de inventarisatie 

van (Europese) DC’s in Vlaanderen.  

- In toekomstige versies van het vrachtmodel lijkt het interessant om ook de 

mogelijkheid te krijgen om DC’s toe te voegen aan het netwerk. 

o Antwoord MPS op 20/05/2016. “In de huidige versie van het vrachtmodel is 

dit niet mogelijk. Verder geeft MPS aan dat een logistiek knooppunt niet persé 

een distributiecentrum hoeft te zijn.” 

- Op basis van de tekst zou men kunnen vermoeden dat er dubbeltellingen optreden. Het 

zou immers kunnen dat stromen van en naar DC’s al opgenomen zijn in de originele 

wegvervoerdata (basisdata). 

o Antwoord MPS op 20/05/2016. “Stromen via logistieke knopen zijn 

herrouteringen, en dus geen dubbeltellingen.” 

- In toekomstige rapportage lijkt het aangewezen om meer info te rapporteren over: 

- Wat wordt bedoeld met ‘minimum en maximum afstanden die per logistieke 

knoop worden afgelegd’? 

o Antwoord MPS op 20/05/2016. “Hierbij wordt verwezen naar 

invloedsgebieden aan herkomst- en bestemmingskant van de logistieke 

knopen.” 

o De projectuitvoerder adviseert om deze afstanden te definiëren in de 

rapportage. 

- ‘Voor elk transport tussen twee zones wordt bepaald hoeveel ton er per logistieke 

knoop wordt verwerkt’. Maar hoe gebeurt dit dan praktisch in het model (op basis 

van welke formule)? 

 

Op basis van Hoofdstuk 5.6 van het Basisdocument 1 en op basis van de ontvangen, 

bijkomende info door de opdrachtgever en MPS kunnen we stellen dat de aanpak in 

Hoofdstuk 5 theoretisch correct is. 
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Voertuigmodel 

 

In het voertuigmodel worden de stromen in ton omgezet in aantal voertuigen en aantal ritten. 

Bijkomende info werd opgevraagd tijdens een infosessie met MPS. 

 

- A) Weg 

o In de tekst wordt algemene info gegeven over beslissingscriteria voor de 

bepaling van de lege ritten (tonnage in de buurt, NST heentraject, afstand). Op 

basis waarvan zijn de kansen bepaald en is hiervan een beslissingstabel 

beschikbaar + gebruikte bron? 

o Antwoord MPS op 20/05/2016. “De parameters zijn gebaseerd op een 

vrachtmodel uit Frankrijk, en aangepast voor de Vlaamse situatie.” 

o De projectuitvoerder stelt voor om in toekomstige versies hier gebruik te 

maken van Vlaamse gegevens. 

- B) Spoor 

o Er wordt aangegeven dat aanpassingen mogelijk zijn bij het gebruik van 

rangeerstations (rangeerstations die wegvallen of ander invloedsgebied). Hoe 

kan dit praktisch verwerkt worden in het model? 

 Antwoord MPS op 20/05/2016. “In het bestand 

KoppelingRangeerstations.csv kunnen de invloedsgebieden 

aangepast worden.” 

o Wat wordt bedoeld met ‘omgeleide transporten’? 

 Antwoord MPS op 20/05/2016. “Enkelvoudige ladingen (singel 

wagon loads).” 

o In Tabel 9 worden cijfers opgenomen voor bloktreinen en intermodaal vervoer. 

Wat is dan de ton/wagon voor verspreid vervoer? 

 Antwoord MPS op 20/05/2016. “De onderliggende tabel wordt 

getoond in het bestand Audit 20 05 2015.ppt in bijlage.” 

- C) Binnenvaart 

o Geen opmerkingen 

 

Tussentijdse conclusies 

 

Op basis van Hoofdstuk 5.7 van het Basisdocument 1 en op basis van de ontvangen, 

bijkomende info door de opdrachtgever en MPS kunnen we stellen dat de aanpak in 

Hoofdstuk 5.7 theoretisch correct is. 

 

Dagkalibratie en -toedeling 

 

Bij de dagkalibratie worden voor alle modi de matrices, die uit het voertuigmodel komen, 

gekalibreerd op dagbasis (via Cube). Hier zijn geen opmerkingen. 
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3.3. Confrontatie literatuur en svrm VLA versie 4.1.1 
 

In Sectie 3.3 gebeurt de confrontatie tussen de resultaten uit Sectie 3.1 en Sectie 3.2, zonder 

dat er al doorrekeningen uitgevoerd worden. Een confrontatie wordt uitgevoerd tussen de 

mogelijkheden van het svrm VLA versie 4.1.1 en de gevonden toepassingen in de 

internationale literatuur. Op deze manier vinden we terug wat nog niet gemodelleerd is in het 

svrm VLA 4.1.1. Een confrontatie tussen de kwantitatieve doorrekeningen en de 

internationale literatuur gebeurt in Hoofdstuk 4 van het rapport.  

 

In het svrm VLA versie 4.1.1 worden de out-of-pocket kosten berekend aan de hand van een 

formule waarbij zowel de afstands- als de tijdskosten worden gebruikt. Dus de 

tijdscomponent is opgenomen in de berekening van de kost. Bij de berekening van de 

gegeneraliseerde kost wordt echter nog een extra element opgenomen. Dit extra element is het 

product van de reistijd en de waarde van tijd voor een bepaalde goederencategorie. Deze 

laatste component wordt niet opgenomen in het svrm VLA versie 4.1.1. 

 

In het literatuuronderzoek werden een aantal studies gevonden die congestie effecten op 

infrastructuur onderzochten, waarbij congestie ontstaat bij  de verschillende knelpunten  op de 

infrastructuur.  

 

In Tabellen 3.3.1 en 3.3.2 worden de conclusies samengebracht na de analyses uit Sectie 3.1 

(Literatuurstudie) en Sectie 3.2 (Methodologische doorlichting). Op deze manier was het 

mogelijk om aan te duiden welke verbanden tussen input- en outputvariabelen al dan niet zijn 

opgenomen in het vrachtmodel. Op deze manier wordt dan ook aangeduid waar bijkomende 

focus kan gelegd worden bij de ontwikkeling van een nieuwe versie van het vrachtmodel. Zo 

merken we dat in het svrm VLA versie 4.1.1 de effecten op congestie op de infrastructuur, 

havenconcurrentie en externe kosten niet zijn opgenomen. Daarnaast zijn een aantal 

inputvariabelen niet opgenomen in het svrm VLA versie 4.1.1, maar die wel worden 

gerapporteerd in andere studies.   
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Tabel 3.3.1: Confrontatie Literatuur en svrm VLA versie 4.1.1 (tripgeneratie en vervoerswijzekeuze) 

 

Tripgeneratie Vervoerswijzekeuze 

SVRM VLA VERSIE 4.1.1 Literatuur 
SVRM VLA VERSIE 

4.1.1 Literatuur 

BBP (EUR) 

BBP 

Out of pocket 
kosten (plus 
kosten laden en 
lossen) Out of pocket kosten 

Import (EUR) 

Import 
 

Transporttijd als 
onderdeel van de 
gegeneraliseerde 
kosten (VoT . T)  

Export (EUR) Export 
 

Frequentie 

 
Industriële productie 

 
Betrouwbaarheid 

Private consumptie (EUR) 

   Bevolkingsaantallen 
(Aantallen) 

 

Weg, spoor, 
binnenvaart 

Weg, spoor, 
binnenvaart 

Tewerkstelling (Aantallen) 

 

Verschillende type 
voertuigen 

 

  

Geaggregeerde 
analyse (Logit) 

Geaggregeerde 
analyse (Logit) 

   

Gedesaggregeerde 
analyse 

 

Bron: Eigen samenstelling 

 

 

 
  



                             

Validatie strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1 – UA-TPR en POM Oost-Vlaanderen - Blz. 31 

 

Tabel 3.3.2: Overzicht van de verschillende bronnen die verbanden aangeven tussen de 

inputvariabelen en outputvariabelen in het vrachtmodel 

 

  Effect op 

  In svrm Niet in svrm 

Inputs Tonkm Ton 
Modale 
keuze 

Lege 
ritten 

#Bestel- 
wagens 

Congestie 
Haven- 
concurrentie 

Externe 
kosten 

      
 

  Kosten 

     

   in svrm VLA versie 
4.1.1 

  
       

  
Weg 2,3,5 2,3,5 

1,2,3,5, 10, 
14,18 

  
 25 

 
Spoor 2,3,5 2,3,5 

1,2,3,5, 
10,14,18 

  
 25 

 
Binnenvaart 2,3,5 2,3,5 

1,2,3,5, 
10,14,18 

  

24 
25 

 Multimodaal 2,4 2,4 

   
 25 

 Laden en lossen 2,3 2,3 

   
 25 

 Logistieke parameters 
  

   
 

  Niet in svrm VLA versie 
4.1.1 

     
 

  
Transporttijd (VoT) 

  

1,10,14, 20, 
23 

  
 25 

 Frequentie 

  

1,14,23 

  
 

 
26 

Betrouwbaarheid 

  

1, 14,18,23 

  
 

  Grootte van de 
verzending 

  

14,18,23 

  
 

 
26 

Flexibiliteit 

  

23 

  
 

  Beslissingsnemer 

  

1,15,16,23 

  
 

  Voorraadkosten 

  

1,23 

  
 

  Voorraadbeheer 

  

14,23 

  
 

  Vraag naar transport 

     

   In svrm VLA versie 
4.1.1 

  BBP 6,7,9,10 6,7,10,11 

   
 

  Export 6,7,9,10 6,7,10,11 

   
 

  Import 6,7,9,10 6,7,10,11 

   
 

  Consumptie 

  

10 

  
 

  Tewerkstelling 

     
 

  Bevolking 

     
 

  Vraag naar transport 

        Niet in svrm VLA versie 
4.1.1 

        Industriële Productie 6,7,9,10 6,7,10,11 10 

  
 

  Andere 

     
 

  Rekeningrijden 

  

8 9 12 8,9,13 

  Beladingsgraad 15 15 15 

  

15 

  Bron: Eigen samenstelling 
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3.4. Controle en analyse van de basisgegevens 
 

Vrachtmodellen worden gevoed met data (basis dataset). Op basis van de evolutie van de 

waarden in de basistoestand (basisjaar) worden voorspellingen gemaakt. Het is dus niet alleen 

de theoretische modellering tussen input- en outputvariabelen die van belang is, maar ook de 

correcte waarden van deze basisdataset zijn cruciaal (principe garbage in, garbage out). 

 

In deze stap worden controles en analyses uitgevoerd van de gebruikte basisgegevens van het 

svrm VLA versie 4.1.1. Hierbij kon gerekend worden op de medewerking van de 

opdrachtgever en MPS.  

 

Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de opname van de rol van de Vlaamse havens en de 

Vlaamse bedrijventerreinen. 

 

Literatuur geeft een kwantitatieve inschatting van de verwachte evoluties van de waarden van 

de inputvariabelen in Vlaanderen. Een voorbeeld hiervan zijn de groeicijfers van het 

Planbureau. Hierbij is het niet de bedoeling om de literatuur te analyseren waarbij de evolutie 

van inputvariabelen worden verklaard op basis van andere variabelen. 

 

Het srvm VLA 4.1.1 heeft een zestal grote basisgegevens die als input dienen. Deze zijn: 

BBP, bevolkingsaantallen, tewerkstelling, import, export en private consumptie. Van al deze 

inputs is een analyse gemaakt van de ontwikkeling. Daarnaast is er een confrontatie gemaakt 

tussen de werkelijke ontwikkeling op basis van data van de NBB (2016) en de waarden die 

gebruikt zijn in het svrm VLA versie 4.1.1. Daarnaast is er ook een confrontatie gemaakt 

tussen de toekomstige groeicijfers die gebruikt zijn in svrm VLA versie 4.1.1 en 

voorspellingen op basis van Pauwels et al. (2014) en andere bronnen. 

 

3.4.1. BBP ontwikkeling België 

 

Het BBP groeide in de periode 2000- 2005 met 4.1% per jaar, van 2005 tot 2010 met 3.4% en 

van 2010 tot 2015 met 2.4% per jaar (Figuur 3.4.1.1). Hieruit blijkt dat de groei van het BBP 

aan het afnemen is. In het svrm VLA versie 4.1.1 en in Pauwels et al. (2014) worden 

voorspellingen gedaan over de BBP-groei per jaar in de toekomst. Deze zijn weergegeven, 

evenals de geobserveerde data volgens de NBB in Tabel 3.4.1.1. Er moet wel worden 

opgemerkt dat de periodes waarvoor de gemiddelde groei per jaar is berekend, verschillend is 

voor de verschillende studies.   

 

In de validatie-oefening werd gekeken naar de opgenomen BBP-ontwikkeling in België en 

werd geen analyse uitgevoerd van de opgenomen BBP-ontwikkelingen per NACE-klasse. 
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Figuur 3.4.1.1: Trendontwikkeling BBP België (miljard EUR) 

 

 
 

Bron: (NBB, 2016) 

 

 
Tabel 3.4.1.1: Ontwikkeling BBP (in % per jaar voor de betreffende periodes)  

 

Periode: 
2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2010-
2020 

2010-
2025 

2010-
2030 

SVRM 4.1.1 
  

0.98 1.39 1.73 1.92 

NBB (2016) 4.1 3.4 2.4 
   Periode:   2010-2020 2010-2030 

Pauwels et al. (2014) 
  

1.4 1.5 

 
Bron: Pauwels et al. (2014), NBB (2016) en data svrm VLA versie 4.1.1 

 

Uit Tabel 3.4.1.1 valt op dat de gebruikte groeicijfers in de toekomst lager zijn dan de 

geobserveerde historische data. Wat ook opvalt, is dat de trend is dat de groei afneemt, terwijl 

de groei in de data van het vrachtmodel toeneemt. Er wordt een tegengestelde trend verwacht 

dan wat nu geobserveerd wordt. Pauwels et al. (2014) gaan uit van een meer constante groei 

(minder groei). Het kan ook zijn dat hier het effect van de economische crisis rond 2010 een 

rol speelt. 

 

In Tabel 3.4.1.2 wordt een overzicht opgenomen van de groeipercentages van Bruto 

Toegevoegde Waarde in het svrm VLA versie 4.1.1. Hierbij wordt gewerkt met annuïteiten 

met de waarden in het jaar 2010 als basis. Een onderscheid wordt verder gemaakt met het 

jaarlijks groeipercentage in de periode 2010-2015, 2010-2020, 2010-2025 en 2010-2030. 
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Tabel 3.4.1.2: Ontwikkeling Bruto Toegevoegde Waarden in svrm VLA versie 4.1.1 (in %) 

 

 
 
Bron: Eigen berekening op basis van svrm VLA versie 4.1.1 

 

3.4.2. Bevolkingsontwikkeling België 

 

In Figuur 3.4.2.1 is de ontwikkeling van de bevolking in België weergegeven.  In Tabel 

3.4.2.1 zijn de historische groeicijfers van de NBB terug te vinden evenals de groeiprognoses 

van het svrm VLA versie 4.1.1 en Pauwels et al. (2014). Het valt op dat de voorspelde 

groeicijfers van 2010 tot 2015 hoger zijn in het svrm VLA versie 4.1.1 dan wat er 

daadwerkelijk is geobserveerd in de data van de NBB. In Pauwels et al. (2014) worden lagere 

groeicijfers gebruikt dan wat er in het svrm VLA versie 4.1.1 gebruikt wordt. Ook bij deze 

cijfers moet er worden opgemerkt dat de periodes waarvoor de gemiddelde groei per jaar is 

berekend, verschillend is voor de verschillende studies.  
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Figuur 3.4.2.1: Bevolkingsontwikkeling België (x 1000) 

 

 
Bron: NBB (2016) 

 
Tabel 3.4.2.1: Ontwikkeling bevolkingsaantal (% per jaar voor de betreffende periodes) 

 

Periode: 
2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2010-
2020 

2010-
2025 

2010-
2030 

Svrm VLA versie 4.1.1 
  

0.7 0.65 0.61 0.58 

NBB (2016) 0.48 0.84 0.58 
   Periode:   2010-2020 2010-2030 

Pauwels et al. (2014) 
   

0.7 0.5 

 
Bron: Pauwels et al. (2014) NBB (2016) en data svrm VLA versie 4.1.1 

 

In Tabel 3.4.2.2 wordt een overzicht opgenomen van de groeipercentages van de bevolking in 

het svrm VLA versie 4.1.1. Hierbij wordt gewerkt met annuïteiten met de waarden in het jaar 

2010 als basis. Een onderscheid wordt verder gemaakt met het jaarlijks groeipercentage in de 

periode 2010-2015, 2010-2020, 2010-2025 en 2010-2030. Tevens blijkt dat voor Luxemburg 

geen waarden zijn opgenomen. Reden hiervoor is dat deze parameter niet gebruikt wordt. 
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Tabel 3.4.2.2: Ontwikkeling Bevolking in svrm VLA versie 4.1.1 (in %) 

 

 
 

Bron: Eigen berekening op basis van svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: “niet opgen” = “niet opgenomen” 

3.4.3. Ontwikkeling private consumptie 

 

Met betrekking tot de ontwikkeling van de private consumptie kan opgemerkt worden dat de 

groei in private consumptie in het vrachtmodel in de periode 2010-2015 hoger is dan wat er 

geobserveerd is in de data van de NBB. Ook de voorspelling van de NBB stelt dat de groei 

1.11% lager is dan wat nu in het vrachtmodel is ingebouwd (Figuur 3.4.3.1 en Tabel 3.4.3.1).  

 
Figuur 3.4.3.1: Private consumptie (EUR miljoen) 

 

 
 
Bron: NBB (2016) 
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Tabel 3.4.3.1: Ontwikkeling private consumptie (in % per jaar voor de betreffende periodes) 
 

 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2010-
2020 

2010-
2025 

2010-
2030 

SVRM 4.1.1 
  

2.85 3.33 3.72 3.96 

NBB (2016) 3.1 3.9 2.1 
   NBB (2016 forecast) 

   
2.2* 

   
Bron: Pauwels et al. (2014), NBB (2016) en data svrm VLA versie 4.1.1 

* data 2016 en 2017 

 

In Tabel 3.4.3.2 wordt een overzicht opgenomen van de groeipercentages van de private 

consumptie in het svrm VLA versie 4.1.1. Hierbij wordt gewerkt met annuïteiten met de 

waarden in het jaar 2010 als basis. Een onderscheid wordt verder gemaakt met het jaarlijks 

groeipercentage in de periode 2010-2015, 2010-2020, 2010-2025 en 2010-2030. Tevens blijkt 

dat voor Luxemburg geen waarden zijn opgenomen. Reden hiervoor is dat deze parameter 

niet gebruikt wordt. 

 
 

Tabel 3.4.3.2: Ontwikkeling Private Consumptie in svrm VLA versie 4.1.1 (in %) 

 

 
 

Bron: Eigen berekening op basis van svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: “niet opgen” = “niet opgenomen” 
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3.4.4. Handelsontwikkeling België 

 

De ontwikkeling van de handel (import en export) heeft tot 2008 een sterke stijging gehad 

waarna de handel sterk afnam. Daarna was er een herstel en een verdere groei (2008 – 2011). 

Van 2012 tot 2015 is de groei nagenoeg 0%. De gemiddelde groei van 2010 tot 2015 in het 

vrachtmodel is hoger dan de reële groei van 2012 tot 2015. Het gebruikte groeicijfer in het 

vrachtmodel van 2010 tot 2015 is ook veel hoger dan wat er geobserveerd is in diezelfde 

periode. Wat betreft de groei van 2010 tot 2020 lijkt een zelfde hoge groei onwaarschijnlijk 

gegeven de afvlakking van de groei van 2012 tot 2015. Ook zijn er voorspellingen waarbij de 

groei in handel afneemt.     

 
Figuur 3.4.4.1: Import en exportontwikkeling België (EUR miljoen) 

 

 
 
Bron: NBB (2016) 

 
Tabel 3.4.4.1: Import en exportontwikkeling België (in% per jaar voor de betreffende periodes) 

 

Export 

 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2010-
2020 

2010-
2025 

2010-
2030 

svrm VLA versie 4.1.1 
  

3.48 3.08 3.05 3.08 

NBB (2016) 4.2 1.7 2.7 
   Trade economics (2016) 

   
0.5 

  Import 

svrm VLA versie 4.1.1 
  

3.22 2.79 2.84 2.9 

NBB (2016) 4.5 2.6 2.4 
   Trade economics (2016) 

   
-0.8 

   
Bron: NBB (2016), data SVRM 4.1.1 en Trade Economics (2016) 

 

In Tabellen 3.4.4.2 en 3.4.4.3 wordt een overzicht opgenomen van de groeipercentages van 

export en import in het svrm VLA versie 4.1.1. Hierbij wordt gewerkt met annuïteiten met de 
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waarden in het jaar 2010 als basis. Een onderscheid wordt verder gemaakt met het jaarlijks 

groeipercentage in de periode 2010-2015, 2010-2020, 2010-2025 en 2010-2030. Tevens blijkt 

dat voor Luxemburg geen waarden zijn opgenomen. Reden hiervoor is dat deze parameter 

niet gebruikt wordt. 

 
Tabel 3.4.4.2: Ontwikkeling Export in svrm VLA versie 4.1.1 (in %) 

 

 
 

Bron: Eigen berekening op basis van svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: “niet opgen” = “niet opgenomen” 

 

Tabel 3.4.4.3: Ontwikkeling Import in svrm VLA versie 4.1.1 (in %) 

 

 
 

Bron: Eigen berekening op basis van svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: “niet opgen” = “niet opgenomen” 
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3.4.5. Tewerkstelling België 

 

De laatste inputparameter die besproken wordt, is de tewerkstelling. In Figuur 3.4.5.1 is de 

ontwikkeling van de tewerkstelling in België weergegeven. De gebruikte groeicijfers in het 

vrachtmodel in de periode 2010-2015 komen goed overeen met wat er geobserveerd is in de 

data van de NBB. Echter, in het vrachtmodel wordt de groei in tewerkstelling groter terwijl in 

de geobserveerde data een tegengestelde trend te ontdekken is.  

 
Figuur 3.4.5.1: Tewerkstelling België (x1000) 

 

 
 
Bron: NBB (2016) 

 
Tabel 3.4.5.1: Ontwikkeling tewerkstelling in België (in % per jaar voor de betreffende periodes) 

 

Periode: 
2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2010-
2020 

2010-
2025 

2010-
2030 

svrm VLA versie 4.1.1 
  

0.35 0.38 0.48 0.54 

NBB (2016) 0.75 1.04 0.33 
   Periode:   2010-2020 2010-2030 

Pauwels et al. (2014) 
   

0.67 0.72 

 
Bron:  Pauwels et al. (2014), NBB (2016) en data svrm VLA versie 4.1.1 

 

In Tabel 3.4.5.2 wordt een overzicht opgenomen van de groeipercentages van de 

tewerkstelling in het svrm VLA versie 4.1.1. Hierbij wordt gewerkt met annuïteiten met de 

waarden in het jaar 2010 als basis. Een onderscheid wordt verder gemaakt met het jaarlijks 

groeipercentage in de periode 2010-2015, 2010-2020, 2010-2025 en 2010-2030. Tevens blijkt 

dat voor Luxemburg geen waarden zijn opgenomen. Reden hiervoor is dat deze parameter 

niet gebruikt wordt. 
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Tabel 3.4.5.2: Ontwikkeling Tewerkstelling in svrm VLA versie 4.1.1 (in %) 

 

 
 
Bron: Eigen berekening op basis van svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: “niet opgen” = “niet opgenomen” 

 

Op basis van de Secties 3.4.1 tot en met 3.4.6 lijkt het aangewezen om een aantal opgenomen 

evoluties aan te passen in volgende versies van het vrachtmodel.  

 

3.4.7. Analyse cijfers vervoerswijzekeuze (ton): basiswaarden en reële waarden 

 

In de beschikbare bestanden van het svrm VLA versie 4.1.1 worden een aantal csv-bestanden 

opgenomen met basisinformatie over de gebruikte vervoerswijzen in 2010 (“Geobserveerde 

data”, uitgedrukt in ton). Deze basisinformatie wordt vergeleken met een aantal beschikbare, 

publieke cijfers. In Sectie 4.2.3 is een vergelijking opgenomen met de berekende resultaten uit 

het referentiescenario (Ref2010).  

 

Op deze manier kan een inschatting gemaakt worden van de voorspelde waarden in 

vergelijking met basisdata.  

 

In Sectie 4.2.5 van het rapport wordt een analyse uitgevoerd van de gerapporteerde aantallen 

voertuigen. 

 

Geobserveerde data 2010 

 

In Figuur 3.4.7.1 wordt een overzicht gegeven van de bestanden die beschikbaar zijn voor een 

analyse van de basiswaarden die gebruikt kunnen worden voor een analyse van de modal 

split. In Tabel 3.4.7.1 staan de gebruikte symbolen. 
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Figuur 3.4.7.1: Gebruikte bestanden voor de vervoerswijzekeuze analyse 

 

 
 

Bron: MPS 

 
Figuur 3.4.7.2: Gebruikte indeling door svrm VLA versie 4.1.1 van de basiswaarden 

 

 
 

Bron: MPS 
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In de bestanden wordt gebruik gemaakt van 615 zones. Voor de analyse van de modal split 

wordt gebruik gemaakt van een selectie van deze zones (met telkens een aggregatie van een 

deel van de gebruikte 615 zones in het svrm VLA versie 4.1.1): 

- Totaal tonnages (alle zones); 

- Vlaanderen uitgaande stromen  (herkomst Vlaanderen; inclusief alle havens); 

- Vlaanderen inkomende stromen (bestemming Vlaanderen; inclusief alle havens); 

- Provincie OVL uitgaande stromen (herkomst Oost-Vlaanderen; exclusief haven(s)); 

- Provincie OVL inkomende stromen (bestemming Oost-Vlaanderen; exclusief 

haven(s)); 

- Haven Antwerpen uitgaande stromen;  

- Haven Antwerpen inkomende stromen;  

- Haven Gent uitgaande stromen;  

- Haven Gent inkomende stromen;  

- Haven Zeebrugge uitgaande stromen; 

- Haven Zeebrugge inkomende stromen.  

In het rapport wordt dus gewerkt met de resultaten voor de Havens van Antwerpen, Gent en 

Zeebrugge. Aangezien de Haven van Oostende niet is opgenomen als apart gebied in het svrm 

VLA versie 4.1.1 worden voor deze haven geen aparte analyses uitgevoerd. 

 

Resultaten basiswaarden 2010 (geobserveerde data) 

 

In Tabel 3.4.7.1 worden de resultaten getoond van de gebruikte basiswaarden 2010 voor het 

svrm VLA versie 4.1.1 (“Geobserveerde data”). Hierbij werd gebruik gemaakt van 

verschillende gebieden, met een opsplitsing tussen uitgaande en inkomende stromen.  

- De geobserveerde modal split voor Vlaanderen (op basis van uitgaande stromen) 

bedraagt 80.31%, 5.78% en 13.91% (weg, spoor, binnenvaart); 

- In de provincie Oost-Vlaanderen (exclusief Haven(s)) is het aandeel van het 

wegvervoer hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen (97% en 92%); 

- In de havens van Antwerpen en Gent wordt een belangrijk aandeel gerapporteerd voor 

binnenvaart, terwijl in Zeebrugge een hoog percentage spoorvervoer wordt 

gerapporteerd; 

- Het volume spoorvervoer in de Haven van Gent is laag. 

De berekende modal split van Vlaanderen wordt weergegeven in Tabel 3.4.7.2. Deze modal 

split is bepaald door de som te nemen van de vervoerde tonnages tussen zones in het geval de 

herkomst of bestemming zich in Vlaanderen bevindt. In deze modal split is dus geen rekening 

gehouden met doorvoer. 
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Tabel 3.4.7.1:  Verdeling over de vervoerswijzen, opgesplitst in uitgaande en inkomende stromen (in 

ton, 2010) 

 

 
 

Bron: Eigen berekening op basis van svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: OVL=Provincie Oost-Vlaanderen; Hapen = Haven van Antwerpen, Hgent = Haven van 

Gent; uit = uitgaande stromen; in = inkomende stromen 

 
Tabel 3.4.7.2:   Berekende modal split Vlaanderen (jaar 2010) op basis van basiswaarden svrm VLA 

versie 4.1.1 

 

 
 

Bron: Eigen berekening op basis van svrm VLA versie 4.1.1 

 

 

Confrontatie met beschikbare, publieke cijfers over modal split (tonnages) 

 

In een volgende stap kunnen bovenstaande basiswaarden vergeleken worden met beschikbare, 

publieke modal split cijfers. We merken dat hier verschillen optreden, maar het is niet 

mogelijk om aan te duiden welke bron het meest correct is (vooral wegens andere 

berekeningsmethoden). 

 

In het Indicatorenboek 2010-2011 worden modal split cijfers gerapporteerd voor Vlaanderen, 

Haven Antwerpen, Haven Gent en Haven Zeebrugge (Tabel 3.4.7.3). 

 

Op basis van Tabel 3.4.7.3 vallen volgende zaken op: 

- In het svrm VLA versie 4.1.1 wordt voor Vlaanderen een lager aandeel wegvervoer 

gerapporteerd en een hoger aandeel voor binnenvaart; 

- In het svrm VLA versie 4.1.1 wordt voor de Haven van Antwerpen een hoger aandeel 

wegvervoer gerapporteerd (basiswaarden), terwijl het aandeel binnenvaart  lager is 

(basiswaarden); 
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- Opvallend zijn de grote verschillen bij de Haven van Gent waaruit blijkt dat in de 

basiswaarden het aandeel binnenvaart in de Haven Gent minimaal is, terwijl de 

officiële cijfers 9% rapporteren; 

- Bij de Haven van Zeebrugge vallen de verschillen op voor het spoorvervoer. 

 
Tabel 3.4.7.3: Vergelijking modal split cijfers volgens Indicatorenboek 2010-2011 en basiswaarden 

svrm VLA versie 4.1.1 (in %) 

 

  Weg Spoor Binnenvaart 

Vlaanderen (2009) Indicatorenboek 83.72 6.34 9.94 

 Svrm 4.1.1 basiswaarden 73.7 6.05 20.26 

Haven Antwerpen 
(2010) 

Indicatorenboek 39.0 10.0 51.0 

 Svrm 4.1.1 basiswaarden 
(uitgaande stromen) 

62.15 9.35 28.5 

 Svrm 4.1.1  basiswaarden 
(inkomende stromen) 

47.79 9.99 42.22 

Haven Gent (2010) Indicatorenboek 45.6 9.0 45.4 

 Svrm 4.1.1 basiswaarden 
(uitgaande stromen) 

77.95 0.01 22.04 

 Svrm 4.1.1 basiswaarden 
(inkomende stromen) 

58.44 1.16 40.40 

Haven Zeebrugge 
(2010) 

Indicatorenboek 75.9 23.3 0.8 

 Svrm 4.1.1 eigen 
basiswaarden (uitgaande 
stromen) 

41.06 54.89 4.05 

 Svrm 4.1.1 basiswaarden 
(inkomende stromen) 

27.75 69.52 2.73 

 

Bron: Steunpunt Goederenstromen (2012) en eigen berekeningen op basis van basiswaarden svrm 

VLA versie 4.1.1 

Absolute cijfers Vlaamse Havencommissie 

 

De Vlaamse Havencommissie publiceert jaarlijks feiten, statistieken en indicatoren voor de 

havens in Vlaanderen. Hierbij wordt ook de evolutie opgenomen van het totaal van lossingen 

en ladingen door de binnenvaart. De cijfers voor 2010 zijn opgenomen in Tabel 3.4.7.4. 

 

Uit deze cijfers blijkt vooral het grote verschil bij de totale tonnages voor de Haven van Gent. 
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Tabel 3.4.7.4: Lossingen en ladingen door de binnenvaart in de havens van Antwerpen, Gent en 

Zeebrugge (jaar 2010, tonnages) 

 

Haven Totale tonnages 

 Vlaamse 
Havencommissie 

Svrm VLA versie 4.1.1 
basiswaarden 

Haven van Antwerpen 85 922 000 82 415 967 

Haven van Gent 20 657 000 3 354 269 

Haven van Zeebrugge 626 000 456 341 
 

Bron: Vlaamse Havencommissie (2016) en svrm VLA versie 4.1.1 

 

 

Absolute Cijfers havenbedrijf Gent 

 

In Tabel 3.4.7.5 worden absolute cijfers gerapporteerd over de uit- en inkomende stromen van 

binnenvaart voor de Haven van Gent . Uit deze cijfers blijken grote verschillen tussen de 

officiële cijfers van het Havenbedrijf Gent en de basiswaarden van het svrm VLA versie 4.1.1 

(factor x4 tot x9). Dit verschil dient verder uitgeklaard te worden bij volgende versies van het 

vrachtmodel.  
 

Tabel 3.4.7.5: Uitgaande en inkomende stromen voor de Haven van Gent in tonnage 

 

 Havenbedrijf Gent (2011) Svrm (2010) basiswaarden 

Haven Gent uitgaande 
stromen 

8 588 611 1 835 595 

Haven Gent inkomende 
stromen 

14 267 120 1 518 674 

 

Bron: Havenbedrijf Gent, 2012 en eigen berekening op basis van basiswaarden svrm VLA versie 4.1.1 

 

 

Mogelijke verklaringen van de verschillen zijn: 

- Bij de berekening van de basiswaarden werden een aantal zones aangeduid als Haven 

Gent. Zijn hier misschien te weinig zones geselecteerd als Haven van Gent? 

- In een aantal gevallen rapporteren waterwegbeheerders stromen die langs sluizen 

passeren. Het verschil in tonnage zou dan binnenvaartstromen kunnen zijn die niet 

langs een sluis passeren. 

 

Absolute cijfers havenbedrijf Antwerpen 

 

Ook het Havenbedrijf Antwerpen rapporteert de uit- en inkomende stromen van binnenvaart. 

Hier valt op dat de verschillen met de basiswaarden uit het svrm VLA versie 4.1.1 minder 

groot zijn als bij de Haven van Gent (zie Tabel 3.4.7.6).  
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Tabel 3.4.7.6: Uitgaande en inkomende stromen voor de Haven van Antwerpen in tonnage 

 

 Havenbedrijf Antwerpen 
(2010) 

Svrm (2010) basiswaarden 

Haven Antwerpen uitgaande 
stromen 

46 714 891 42 988 713 

Haven Antwerpen inkomende 
stromen 

39 206 802 39 427 254 

 

Bron: Havenbedrijf Antwerpen,  Statistisch Jaarboek 2015 en eigen berekening op basis van 

basiswaarden svrm VLA versie 4.1.1 

 

 

Absolute cijfers Promotie Binnenvaart Vlaanderen 

 

De gerapporteerde cijfers van Promotie Binnenvaart Vlaanderen (2016) tonen een groot 

verschil met de gerapporteerde basiswaarden.   

 
Tabel 3.4.7.7: Vergelijking waarden binnenvaart op basis van Promotie Binnenvaart Vlaanderen en 

basiswaarden svrm VLA versie 4.1.1 

 

 Promotie Binnenvaart 
Vlaanderen (2010) 

Svrm (2010) basiswaarden 

Totaal vervoerd tonnage 
binnenvaart in Vlaanderen 

68 597 678 114 698 364 

 

Bron: Promotie Binnenvaart Vlaanderen en eigen berekening op basis van basiswaarden svrm VLA 

versie 4.1.1 

 

 

Absolute cijfers STATBEL goederenvervoer 

 

Statbel heeft Tabel 3.4.7.8 gerapporteerd met een overzicht van tonnages per vervoerswijze, 

uitgesplitst in binnenlands vervoer, aanvoer, uitvoer en doorvoer zonder overlading. Het gaat 

hierbij over Belgische voertuigen en buitenlandse voertuigen met minstens een ton 

laadvermogen. 

 

Op basis van Tabel 3.4.7.8 kan Tabel 3.4.7.9 berekend worden. Hierbij gaat het over stromen 

op de Belgische infrastructuur door Belgische en niet-Belgische voertuigen (inschatting 

Statbel, jaar 2010). 
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Tabel 3.4.7.8: Goederenvervoer over de weg door Belgische voertuigen met minstens een ton 

laadvermogen in 2010 

 

 

 
 
Bron: Statbel (verschillende jaren) 

 

 
Tabel 3.4.7.9: Uitgaande en inkomende stromen België (jaar 2010, in tonnage en %) 

 

 
 
Bron: Eigen berekening op basis van Statbel 
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Vergelijken we dan de Belgische met de Vlaamse gegevens (basiswaarden 2010 in svrm VLA 

versie 4.1.1), dan valt op dat in Vlaanderen het aandeel wegvervoer hoger ligt in het svrm 

VLA versie 4.1.1 (80.31 en 75.51), het aandeel spoorvervoer is lager in het vrachtmodel (3.70 

en 5.78), en ook het aandeel binnenvaart is lager in het vrachtmodel (8.96 en 13.91). 

 

Op basis van de gegevens van Statbel is het tevens mogelijk de modal split te berekenen op 

basis van het binnenlands vervoer, aanvoer en uitvoer (dus exclusief doorvoer zonder 

overlading). In Tabel 3.4.7.10 worden deze cijfers opgenomen met tevens de Vlaamse cijfers 

uit het svrm VLA versie 4.1.1 (basiswaarden 2010). 

 
Tabel 3.4.7.10: Vergelijking modal split België en Vlaanderen (basiswaarden), jaar 2010 in % 

 

 Statbel (België, exclusief 
doorvoer) 

Vlaanderen (basiswaarden 
svrm, exclusief doorvoer) 

Weg 68.0 73.7 

Spoor 6.9 6.05 

Binnenvaart 25.1 20.26 
 
Bron: Eigen bewerking op basis van Statbel en data uit svrm VLA versie 4.1.1 

 

Statbel rapporteert intra- en interprovinciale cijfers over het wegvervoer. Hierbij wordt 

gewerkt met Belgische voertuigen met minstens één ton laadvermogen. We verwachten dat 

deze cijfers lager zijn dan in het svrm VLA versie 4.1.1. 

 
Tabel 3.4.7.11: Vergelijking Statbel en svrm VLA versie 4.1.1 (jaar 2010, in ton) 

 

 Statbel (Belgische 
voertuigen) 

Svrm basiswaarden 

Vlaanderen uitgaande 
stromen 

190 135 000 319 438 902 

Vlaanderen inkomende 
stromen 

190 815 000 285 187 891 

 
Bron: Eigen bewerking op basis van Statbel en data uit svrm VLA versie 4.1.1 

 

In theorie geeft het verschil in beide waarden een indicatie van vervoerde tonnages met 

buitenlandse voertuigen. Het is echter niet mogelijk dit te controleren. 

 

Statbel binnenvaart 

 

In de publicatie Binnenscheepvaart 2006 van Statbel (2008) worden uitgaande en inkomende 

stromen gerapporteerd voor de binnenscheepvaart per provincie (Tabel 3.4.7.12).  
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Tabel 3.4.7.12: Uitgaande en inkomende stromen binnenvaart per provincie (jaar 2006, in ton) 

 

 
 

Bron: Eigen bewerking op basis van FOD Economie (2008) 

 

In Tabel 3.4.7.13 wordt een ruwe schatting gemaakt van deze cijfers voor het jaar 2010, op 

basis van de algemene evolutie van het vervoerde tonnage op de Vlaamse waterwegen. In het 

jaar 2006 was de gerapporteerde waarde 71 508 010; in het jaar 2010 bedraagt deze waarde 

68 597 678 of een daling met 4%. 

 
Tabel 3.4.7.13: Uitgaande en inkomende stromen binnenvaart (schatting jaar 2010, in ton) 

 

 
 
Bron: Eigen bewerking op basis van FOD Economie (2008), op basis van Promotie Binnenvaart 

Vlaanderen 

 

3.4.8 Pijpleidingenvervoer 

 

Volgens de Vlaamse Havencommissie (2016) worden de twee grootste raffinaderijen van 

Antwerpen (Total en Esso) bevoorraad met ruwe aardolie via de Rotterdam-Antwerpen 

Pijpleiding (RAPL). Hierbij wordt geschat dat de jaarlijkse aanvoer van ruwe aardolie rond de 

29 miljoen ton per jaar bedraagt. 

 

Aangezien het vervoer via pijpleidingen tevens gaat over aanzienlijke tonnages, is het goed 

om bij de voorbereiding van een volgende versie van het vrachtmodel zich af te vragen hoe 

deze materie kan verwerkt worden. Zo kunnen vragen uitgeklaard worden of het vervoer via 

pijpleidingen in concurrentie staat met wegvervoer, spoorvervoer of binnenvaart. Of staat het 

eerder in relatie tot havenconcurrentie, waarbij een maritiem schip de keuze maakt tussen 

zeehavens. 
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Duidelijk is dat via pijpleidingen aanzienlijke stromen worden vervoerd, maar het is moeilijk 

juist zicht te krijgen op waar welke volumes worden vervoerd. Dat heeft in grote mate te 

maken met het privé-karakter van heel wat pijpleidingen: slechts een aantal pijpleidingen zijn 

in overheidshanden. Er bestaat ook geen publieke rapporteringsplicht. Tot slot zijn een aantal 

pijpleidingen of goederenstromen ook heel strategisch van aard (bv. kerosine voor de 

luchthavens), waar om veiligheidsredenen geen enkele informatie over wordt vrijgegeven. 

 

3.4.9 Hinterlandvervoer Haven van Antwerpen 

 

In het bestand 02e_Haven_Antwerpen_Aantallen.csv zijn de inkomende en uitgaande stromen 

opgenomen van de Haven van Antwerpen, inclusief een opsplitsing naar NST-categorieën 

(zie Tabel 3.4.9.1). 

 
Tabel 3.4.9.1: Basiswaarden voor de inkomende en uitgaande tonnages Haven van Antwerpen 

(selectie) 

 

 
 

Bron: Bestand 02e_Haven_Antwerpen.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder \Ref2010\Scen01\Input\) 

Legende: transport v=transportvolume; volumein=volume inkomend 

 

In Tabel 3.4.9.2 worden de groeipercentages ten opzichte van 2010 opgenomen (annuïteiten). 

Opvallend is dat de groeipercentages voor de uitgaande stromen dezelfde zijn als voor de 

inkomende stromen. 
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Tabel 3.4.9.2: Procentuele evolutie van de uitgaande en inkomende stromen Haven van Antwerpen, 

evolutie ten opzichte van 2010 op basis van annuïteiten 
 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand 02e_Haven_Antwerpen.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\) 

 

Opvallend is dat in Tabel 3.4.9.2 dezelfde percentages waar te nemen zijn voor de in- en 

uitgaande stromen. Hier waren verschillende percentages verwacht. 

 

In versie svrm VLA versie 4.1.1 is veel aandacht uitgegaan naar de opname van cijfers voor 

de Haven van Antwerpen, resulterend in een aparte benadering voor de Haven van Antwerpen 

via het bestand 02e_Haven_Antwerpen_Aantallen.csv. Voor toekomstige versies van het 

vrachtmodel kan men overwegen om: 

- Een gelijkaardige oefening te doen met, en in samenspraak met de andere havens; 

- Een vrachtmodel te ontwikkelen per haven. 
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3.5. Bepaling van door te rekenen scenario’s 
 

In bovenstaande Secties 3.1-3.4 werd een overzicht gegeven en een analyse gemaakt van de 

theoretische onderbouw van het svrm VLA versie 4.1.1. Waar het uiteindelijk om draait, is 

dat het svrm VLA versie 4.1.1 kwantitatieve uitspraken doet op basis van gewijzigde 

inputvariabelen. Anders gesteld, op basis van gewijzigde waarden van inputvariabelen zijn 

uitspraken mogelijk over de waarden van de outputvariabelen. Een onderscheid wordt dus 

gemaakt tussen inputvariabelen en outputvariabelen. 

 

Een outputvariabele is dan het resultaat van een wiskundige bewerking op basis van 

parameters en inputvariabelen. Heel eenvoudig voorgesteld komt dit overeen met: 

 

∆ input => ∆ output 

Of: output = alpha +beta(input) 

 

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van relevante inputvariabelen voor de validatie-

oefening, gevolgd door een selectie van outputvariabelen. Op basis van te wijzigen waarden 

van de inputvariabelen is het mogelijk om 46 scenario’s te definiëren. Deze scenario’s worden 

dan gebruikt in Hoofdstuk 4 waarin een kwantitatieve analyse van het svrm VLA versie 4.1.1 

wordt uitgevoerd. Hierbij worden de scenario’s telkens vergeleken met het bestaande 

referentiescenario 2010. In het referentiescenario werd de basistoestand (jaar 2010) geschat 

op basis van de onderliggende basiswaarden 2010. Dit referentiescenario kan dan gebruikt 

worden als referentie- en vergelijkingspunt. Hoofdstuk 3 vormt dan ook de brug naar 

Hoofdstuk 4 om berekeningen te kunnen uitvoeren. 

 

Op deze manier worden dus een aantal relevante, door te rekenen scenario’s geïdentificeerd. 

Momenteel wordt het svrm VLA versie 4.1.1 vooral gebruikt naar aanleiding van concrete 

vragen; het is ook relevant om pro-actief een aantal scenario’s aan te bieden aan potentieel 

geïnteresseerden. Als voorbeeld werden daarom 46 scenario’s gedefinieerd. 

 

De projectuitvoerder heeft in de offerte voorgesteld om tijdens de projectperiode ook tijd te 

voorzien om potentiële opdrachtgevers te bevragen over hun noden aan specifieke 

doorrekeningen. Een deel van de analyse zou dan zijn om uit te zoeken of specifieke vragen 

kunnen doorgerekend worden. Daarnaast zal het ook leiden tot vragen die niet kunnen 

doorgerekend worden met de huidige versie. Op basis hiervan kunnen dus ook conclusies 

getrokken worden naar verbeteringen toe. Uiteindelijk werd deze suggestie uitgevoerd door 

de opdrachtgever zelf in de periode december 2016. 

 

3.5.1. Inputvariabelen  

 

Doelstelling: Selectie van variabelen waarop we een sensitiviteitsanalyse willen uitvoeren. 

Hierbij wordt een selectie gemaakt uit de bestanden die zijn opgenomen in de \input folder. 

Als startbasis gelden hier de bestanden uit het \Ref2010 scenario. 

 

In de volgende Sectie 3.5.2 wordt een selectie gemaakt van outputvariabelen. Per wijziging 

van inputvariabele kan dan bekeken worden wat de effecten zijn op de outputvariabelen 

(generatie, distributie,…). Dus waar hebben de variabelen effect in het svrm VLA versie 

4.1.1? Deze effecten worden dan vergeleken met de gevonden effecten uit de literatuur. 
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3.5.1.1. Kostparameters.csv (wegvervoer, spoorvervoer, binnenvaart) 

 

In het bestand kostparameters.csv zijn basiswaarden opgenomen van de kostparameters voor 

wegvervoer, spoorvervoer en binnenvaart. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen een 

aantal categorieën (zie Tabel 3.5.1.1.1). In het groen in de tabel wordt aangeduid met welke 

variabelen en startwaarden zal gewerkt worden in de berekeningen: tijdskost, afstandskost, 

laad- en loskosten en overlaadkosten. 

 
Tabel 3.5.1.1.1: Basiswaarden voor kostparameters wegvervoer, spoorvervoer en binnenvaart 

 

 
 

Bron: Bestand kostparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder \Ref2010\Scen01\Input) 

Legende: BE=bestelwagens; LI=lichte vrachtwagens; LI_C=lichte vrachtwagens containervoer, 

ZW=zware vrachtwagens, ZW_C=zware vrachtwagens containervervoer) 

 

In de sensitiviteitsanalyses zal er gewerkt worden met kostenverhogingen per vervoerswijze 

(+1%, +5%, +10%) en een kostendaling (-10%). De berekening met de kostendaling dient om 

na te gaan of er een symmetrisch effect is. Zie hiervoor Tabellen 3.5.1.1.2 tot en met 

3.5.1.1.13. Op deze manier is de basis gelegd voor de scenario’s 1 tot en met 12. 
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Tabel 3.5.1.1.2: Voorstelling scenario 1 (kosten wegvervoer +1%; alle kostenelementen gelinkt aan 

wegvervoer worden opgehoogd met 1%) 
         Procentuele wijziging:                     

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand kostparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 

Legende: BE=bestelwagens; LI=lichte vrachtwagens; LI_C=lichte vrachtwagens containervoer, 

ZW=zware vrachtwagens, ZW_C=zware vrachtwagens containervervoer; Afstandsk=Afstandskost; 

Laad- en = Laad-en loskosten; Overlaadk = Overlaadkosten) 

 
Tabel 3.5.1.1.3: Voorstelling scenario 2 (kosten wegvervoer +5%; alle kostenelementen gelinkt aan 

wegvervoer worden opgehoogd met 5%) 
         Procentuele wijziging:              

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand kostparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 

Legende: BE=bestelwagens; LI=lichte vrachtwagens; LI_C=lichte vrachtwagens containervoer, 

ZW=zware vrachtwagens, ZW_C=zware vrachtwagens containervervoer; Afstandsk=Afstandskost; 

Laad- en = Laad-en loskosten; Overlaadk = Overlaadkosten) 

 
Tabel 3.5.1.1.4: Voorstelling scenario 3 (kosten wegvervoer +10%; alle kostenelementen gelinkt aan 

wegvervoer worden opgehoogd met 10%) 
         Procentuele wijziging: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand kostparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 

Legende: BE=bestelwagens; LI=lichte vrachtwagens; LI_C=lichte vrachtwagens containervoer, 

ZW=zware vrachtwagens, ZW_C=zware vrachtwagens containervervoer; Afstandsk=Afstandskost; 

Laad- en=Laad-en loskosten; Overlaadk=Overlaadkosten) 
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Tabel 3.5.1.1.5: Voorstelling scenario 4 (kosten wegvervoer -10%; alle kostenelementen gelinkt aan 

wegvervoer worden verlaagd met 10%) 
         Procentuele wijziging: 

 
Bron: Eigen bewerking bestand kostparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 

Legende: BE=bestelwagens; LI=lichte vrachtwagens; LI_C=lichte vrachtwagens containervoer, 

ZW=zware vrachtwagens, ZW_C=zware vrachtwagens containervervoer; Afstandsk=Afstandskost; 

Laad- en = Laad-en loskosten; Overlaadk = Overlaadkosten) 

 
Tabel 3.5.1.1.6: Voorstelling scenario 5 (kosten binnenvaart +1%; alle kostenelementen gelinkt aan 

binnenvaart worden opgehoogd met 1%) 
         Procentuele wijziging: 

 
Bron: Eigen bewerking bestand kostparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 

Legende: Binnenva=Binnenvaart; Droge bul=Droge bulk; Natte bul=Natte bulk; 

Afstandsk=Afstandskost; Laad- en = Laad-en loskosten; Overlaadk = Overlaadkosten 
 

Tabel 3.5.1.1.7: Voorstelling scenario 6 (kosten binnenvaart +5%; alle kostenelementen gelinkt aan 

binnenvaart worden opgehoogd met 5%) 
        Procentuele wijziging: 

 
Bron: Eigen bewerking bestand kostparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 

Legende: Binnenva=Binnenvaart; Droge bul=Droge bulk; Natte bul=Natte bulk; 

Afstandsk=Afstandskost; Laad- en = Laad-en loskosten; Overlaadk = Overlaadkosten 
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Tabel 3.5.1.1.8: Voorstelling scenario 7 (kosten binnenvaart +10%; alle kostenelementen gelinkt aan 

binnenvaart worden opgehoogd met 10%) 
         Procentuele wijziging: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand kostparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 

Legende: Binnenva=Binnenvaart; Droge bul=Droge bulk; Natte bul=Natte bulk; 

Afstandsk=Afstandskost; Laad- en = Laad-en loskosten; Overlaadk = Overlaadkosten 
 
Tabel 3.5.1.1.9: Voorstelling scenario 8 (kosten binnenvaart -10%; alle kostenelementen gelinkt aan 

binnenvaart worden verlaagd met 10%) 
         Procentuele wijziging: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand kostparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 

Legende: Binnenva=Binnenvaart; Droge bul=Droge bulk; Natte bul=Natte bulk; 

Afstandsk=Afstandskost; Laad- en = Laad-en loskosten; Overlaadk = Overlaadkosten 
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Tabel 3.5.1.1.10: Voorstelling scenario 9 (kosten spoorvervoer +1%; alle kostenelementen 

gelinkt aan spoorvervoer worden opgehoogd met 1%) 
         Procentuele wijziging: 

 
Bron: Eigen bewerking bestand kostparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 

Legende: Verspreid=Verspreid vervoer; Intermoda=Intermodaal vervoer; Blok=Bloktrein; 

Afstandsk=Afstandskost; Laad- en = Laad-en loskosten; Overlaadk = Overlaadkosten 
 

Tabel 3.5.1.1.11: Voorstelling scenario 10 (kosten spoorvervoer +5%; alle kostenelementen gelinkt 

aan spoorvervoer worden opgehoogd met 5%) 
         Procentuele wijziging: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand kostparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 

 
Tabel 3.5.1.1.12: Voorstelling scenario 11 (kosten spoorvervoer +10%; alle kostenelementen gelinkt 

aan spoorvervoer worden opgehoogd met 10%) 
         Procentuele wijziging: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand kostparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 

Legende: Verspreid=Verspreid vervoer; Intermoda=Intermodaal vervoer; Blok=Bloktrein; 

Afstandsk=Afstandskost; Laad- en = Laad-en loskosten; Overlaadk = Overlaadkosten 
 
Tabel 3.5.1.1.13: Voorstelling scenario 12 (kosten spoorvervoer -10%; alle kostenelementen gelinkt 

aan spoorvervoer worden verlaagd met -10%) 
         Procentuele wijziging: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand kostparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 

Legende: Verspreid=Verspreid vervoer; Intermoda=Intermodaal vervoer; Blok=Bloktrein; 

Afstandsk=Afstandskost; Laad- en = Laad-en loskosten; Overlaadk = Overlaadkosten 
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3.5.1.2. Spoorparameters.csv (spoorvervoer) 

 

In het basisbestand Spoorparameters.csv wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 variabelen, 

waarvan drie worden opgenomen in de analyse (scenario’s 13-15): 

 
Tabel 3.5.1.2.1: Basiswaarden voor kostparameters spoorvervoer 

 

 
 
Bron: Bestand spoorparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder \Ref2010\Scen01\Input) 

 

Het effect wordt doorgerekend van een wijziging van het aandeel lege ritten bloktreinen en 

intermodaal vervoer met +10% (scenario 13), gevolgd door een wijziging van het aandeel 

lege ritten verspreid vervoer met +10% (scenario 14) en een toename van het aantal 

werkdagen met 2 (scenario 15). Zie hiervoor Tabellen 3.5.1.2.2 tot en met 3.5.1.2.4. 

 
Tabel 3.5.1.2.2: Voorstelling scenario 13 (wijziging aandeel lege ritten bloktreinen en intermodaal) 
 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand spoorparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 
 
Tabel 3.5.1.2.3: Voorstelling scenario 14 (wijziging aandeel lege ritten verspreid vervoer) 
 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand spoorparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 
 
Tabel 3.5.1.2.4.: Voorstelling scenario 15 (wijziging aantal werkdagen per maand; spoorvervoer) 
 

 
Bron: Eigen bewerking bestand spoorparameters.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 
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3.5.1.3. W_km_heffing.csv (wegvervoer) 

 

In het svrm VLA versie 4.1.1 is het mogelijk om te werken met een kilometerheffing. 

Standaard staan de waarden ingevuld op 0. Via het bestand W_km_heffing.csv kunnen 

waarden ingevuld worden, met een opsplitsing naar zware vrachtwagens, lichte vrachtwagens 

en ecocombi’s (niet actief  in het model, dus geen verdere analyse). Daarnaast kunnen de 

waarden gedifferentieerd worden naar spits en dal, en ook tussen snelweg en andere wegen. 

Verder is een opsplitsing gemaakt voor een aantal regio’s. Zie hiervoor Tabel 3.5.1.3.1. 

 

In svrm VLA versie 4.1.1 is het dus niet mogelijk om op deze manier de effecten door te 

rekenen van een kilometerheffing voor bestelwagens. Dat kan wel via het invoegen van 

waarden op linken in het netwerk. Hier wordt niet op ingegaan in deze studie (in overleg met 

MPS). 
 

Tabel 3.5.1.3.1: Basiswaarden voor kostparameters kilometerheffing wegvervoer 
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Bron: Bestand w_km_heffing.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder \Ref2010\Scen01\Input) 

 

In scenario 16 wordt een kilometerheffing (€0.15) ingevoerd op Belgische snelwegen voor 

zware vrachtwagens (Tabel 3.5.1.3.2). 
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Tabel 3.5.1.3.2: Voorstelling scenario 16 (kilometerheffing zware vrachtwagens) 
 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand w_km_heffing.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 

 

In scenario 17 wordt een kilometerheffing (€0.15) ingevoerd op Belgische snelwegen voor 

zware en lichte vrachtwagens (Tabel 3.5.1.3.3). 

 
Tabel 3.5.1.3.3: Voorstelling scenario 17 (kilometerheffing zware en lichte vrachtwagens) 
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Bron: Eigen bewerking bestand w_km_heffing.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 
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3.5.1.4. Wagonladingen.csv (spoorvervoer) 

 

In het bestand van de wagonladingen (spoorvervoer) is de gemiddelde lading opgenomen per 

goederencategorie en per type trein (blok en verspreid). De startwaarden staan opgenomen in 

Tabel 3.5.1.4.1. 

 
Tabel 3.5.1.4.1: Basiswaarden voor wagonladingen spoorvervoer 

 

 
 
Bron: Bestand wagonladingen.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder \Ref2010\Scen01\Input) 

 

In de analyse worden de effecten berekend van een verhoging van de belading met 10%, 

opgesplitst naar enerzijds blokvervoer (scenario 18) en anderzijds verspreid vervoer 

(scenario 19). Zie hiervoor Tabellen 3.5.1.4.2 en 3.5.1.4.3. 
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Tabel 3.5.1.4.2: Voorstelling scenario 18 (verhoging beladingsgraad spoorvervoer bloktreinen) 
     Procentuele wijziging: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand wagonladingen.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 

 
Tabel 3.5.1.4.3: Voorstelling scenario 19 (verhoging beladingsgraad spoorvervoer verspreid vervoer) 
     Procentuele wijziging: 

 
Bron: Eigen bewerking bestand wagonladingen.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input) 
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3.5.1.5. Beladingsgraad.csv (wegvervoer) 

 

Standaardwaarden voor de beladingsgraad zijn opgenomen per type vrachtwagen 

(bestelwagen, lichte vrachtwagen en zware vrachtwagen en ecocombi), per NST-categorie en 

per afstandsklasse (Tabel 3.5.1.5.1). 

 
Tabel 3.5.1.5.1: Basiswaarden voor beladingsgraad wegvervoer (selectie) 

 

 
 
Bron: Bestand beladingsgraad.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Weg) 

Legende: Afstandsk=Afstandsklasse; BE=Bestelwagens; LI=Lichte vrachtwagens; ZW=Zware 

vrachtwagens 

 

De effecten worden apart berekend van een verhoging van de beladingsgraad met 10% voor 

de bestelwagens (scenario 20), de lichte vrachtwagens (scenario 21) en de zware 

vrachtwagens (scenario 22). Zie hiervoor Tabellen 3.5.1.5.2-3.5.1.5.4. 

 
Tabel 3.5.1.5.2: Voorstelling scenario 20 (verhoging beladingsgraad bestelwagens) 
   Procentuele wijzigingen: 

 
 

Bron: Eigen bewerking bestand beladingsgraad.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Weg) 
Legende: Voertuigt=Voertuigtype; BE=Bestelwagens, Afstands=Afstandsklasse 
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Tabel 3.5.1.5.3: Voorstelling scenario 21 (verhoging beladingsgraad lichte vrachtwagens) 
   Procentuele wijzigingen: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand beladingsgraad.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Weg) 
Legende: Voertuigt=Voertuigtype; LI = Lichte vrachtwagens, Afstands=Afstandsklasse 

 
Tabel 3.5.1.5.4: Voorstelling scenario 22 (verhoging beladingsgraad zware vrachtwagens) 
   Procentuele wijzigingen: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand beladingsgraad.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Weg) 
Legende: Voertuigt=Voertuigtype; ZW=Zware vrachtwagens, Afstandsk=Afstandsklasse 

 

3.5.1.6. Lege ritten.csv (wegvervoer) 

 

Assumpties over de bepaling van lege ritten zijn opgenomen per type vrachtwagen 

(bestelwagen, lichte vrachtwagen en zware vrachtwagen en ecocombi), per NST-categorie en 

per afstandsklasse. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ‘empty return parameter’ (Zie 

Tabel 3.5.1.6.1). De basiswaarden van deze dimensieloze parameter zijn onderdeel van een 

exponentiële functie:  . We adviseren de opdrachtgever om in de 

beschikbare documentatie de onderliggende methode meer in detail uit te leggen (inclusief de 

gebruikte formules).  
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Tabel 3.5.1.6.1: Basiswaarden voor lege ritten wegvervoer (selectie) 

 

 
 

Bron: Bestand lege ritten.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Weg) 

Legende: BE=Bestelwagens; LI=Lichte vrachtwagens; ZW=Zware vrachtwagens; 

Afstandsk=Afstandsklasse, Vrachtwa=Vrachtwagentype 

 

De effecten worden apart berekend van een verhoging van de parameter met 10% voor de 

bestelwagens (scenario 23), de lichte vrachtwagens (scenario 24) en de zware vrachtwagens 

(scenario 25). 

 

Uit de tabellen valt op dat er geen verschillen zijn tussen de goederencategorieën. Wel is het 

zo dat er verschillen zullen zijn tussen de exponentiële functies, waardoor bij de 

doorrekeningen verschillende effecten te verwachten zijn. 
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Tabel 3.5.1.6.2: Voorstelling scenario 23 (parameters voor bepaling lege ritten bestelwagens) 
        Procentuele wijziging: 

 
 

Bron: Eigen bewerking bestand lege ritten.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Weg) 

Legende: BE=Bestelwagens; cd = goederencategorie; Afstandsk=Afstandsklasse, 

Vrachtwa=Vrachtwagentype; % toenam=procentuele toename 

 

Tabel 3.5.1.6.3: Voorstelling scenario 24 (parameters voor bepaling lege ritten lichte vrachtwagens) 
        Procentuele wijziging: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand lege ritten.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Weg) 
Legende: LI=Lichte vrachtwagens; cd = goederencategorie; Vrachtwa=Vrachtwagentype: % 

toenam=procentuele toename 

 
Tabel 3.5.1.6.4: Voorstelling scenario 25 (parameters voor bepaling lege ritten zware vrachtwagens) 
        Procentuele wijziging: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand lege ritten.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Weg) 
Legende: ZW=Zware vrachtwagens: cd = goederencategorie; Vrachtwa=Vrachtwagentype; % 

toenam=procentuele toename 
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3.5.1.7. Beladingsgraad.csv (binnenvaart) 

 

Standaardwaarden zijn opgenomen voor de beladingsgraad per type binnenschip, per NST-

klasse en per afstandsklasse. Zie Tabel 3.5.1.7.1. 

 

Het effect wordt berekend van een toename van de beladingsgraad met 10% (scenario 26). 

Zie hiervoor Tabel 3.5.1.7.2. 

 
Tabel 3.5.1.7.1: Basiswaarden voor beladingsgraad binnenvaart (selectie) 

 

 
 
Bron: Bestand beladingsgraad.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Binnenvaart) 

Legende: Afstandsk=Afstandsklasse; Scheepsty=Scheepstype 

 
Tabel 3.5.1.7.2: Voorstelling scenario 26 (wijziging beladingsgraad binnenvaart) 
        Procentuele wijziging: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand beladingsgraad.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Binnenvaart) 
Legende: Voertuigt=Voertuigtype; BE = bestelwagens, Afstands=Afstandsklasse 
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3.5.1.8. Lege ritten.csv (binnenvaart) 

 

Per scheepstype, per afstandsklasse en per NST-klasse zijn parameters opgenomen om het 

aantal lege ritten te bepalen (op basis van een ‘empty return parameter’) in het bestand Lege 

ritten.csv. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een analoge methode zoals bij het wegvervoer 

(Sectie 3.5.1.6). Zie Tabel 3.5.1.8.1. 

 
Tabel 3.5.1.8.1: Basiswaarden voor lege ritten binnenvaart (selectie) 

 

 

 
Bron: Bestand lege ritten.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Binnenvaart) 

Legende: Voertuigt=Voertuigtype; BE = bestelwagens, Afstands=Afstandsklasse 

 

Er wordt berekend wat de effecten zijn van een wijziging van de parameter met 10% (hierbij 

is gekozen voor een maximumgrens van 100) in scenario 27. 
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Tabel 3.5.1.8.2: Voorstelling scenario 27 (parameters voor bepaling lege ritten binnenvaartschepen) 
        Procentuele wijziging: 

 
 

Bron: Eigen bewerking bestand lege ritten.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Binnenvaart) 
Legende: Voertuigt=Voertuigtype; BE = bestelwagens, Afstands=Afstandsklasse 

 

3.5.1.9. 02d_PA_kengetallen.csv 

 

In dit bestand worden de basiswaarden voor een aantal landen (waaronder België) opgenomen 

voor Bruto Toegevoegde Waarde (bws), Employment (et), Export (exp), Import (imp), 

Private Consumptie (pc) en Bevolking (pop), op jaarbasis voor de periode 2000-2030. Enkel 

de waarden 2010-2030 zijn verder van belang voor de validatie-oefening. 

 

In de oorspronkelijke versie van het te valideren vrachtmodel was het niet mogelijk om deze 

waarden te laten variëren. Op vraag van de projectuitvoerder werd het bestand 

geïnternaliseerd, waardoor het toch mogelijk was om via scenario’s een aantal 

doorrekeningen uit te voeren waarbij het effect wordt berekend van een wijziging van deze 

basiswaarden. 

 
Tabel 3.5.1.9.1: Basiswaarden voor Bruto Toegevoegde Waarde (selectie) 

 

 
  
Bron: Bestand 02d_PA_kengetallen.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder \Ref2010\Scen01\Input\) 
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De wijziging van de waarden wordt bekeken met 1% (scenario’s 28, 31, 34, 37,40 en 43), 5% 

(scenario’s 29, 32, 35, 38, 41 en 44) en 10% (scenario’s 30, 33, 36, 39, 42 en 45). Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van ‘virtuele jaren’ waarbij per ‘jaar’ een groeipercentage wordt 

opgegeven ten opzichte van de waarden in het jaar 2010. Op deze manier moet slechts één 

werkfile gemaakt worden. In het vrachtmodel wordt dan gewerkt met de referentiejaren 2011, 

2012 en 2013. 

 
Tabel 3.5.1.9.2: Voorstelling scenario’s 28, 29 en 30 (wijziging Bruto Toegevoegde Waarde) 
        Procentuele wijziging: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand 02d_PA_kengetallen.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Binnenvaart) 
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Tabel 3.5.1.9.3: Voorstelling scenario’s 31, 32 en 33 (wijziging tewerkstelling) 
       Procentuele wijziging:

 
 

Bron: Eigen bewerking bestand 02d_PA_kengetallen.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Binnenvaart) 
 
 

Tabel 3.5.1.9.4: Voorstelling scenario’s 34, 35 en 36 (wijziging export) 
       Procentuele wijziging: 

 
 

Bron: Eigen bewerking bestand 02d_PA_kengetallen.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Binnenvaart) 
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Tabel 3.5.1.9.5: Voorstelling scenario’s 37, 38 en 39 (wijziging import) 
        Procentuele wijziging: 

 
Bron: Eigen bewerking bestand 02d_PA_kengetallen.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Binnenvaart) 
 
 

Tabel 3.5.1.9.6: Voorstelling scenario’s 40, 41 en 42 (wijzing private consumptie) 
        Procentuele wijziging: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand 02d_PA_kengetallen.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Binnenvaart) 
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Tabel 3.5.1.9.7: Voorstelling scenario’s 43, 44 en 45 (wijziging bevolking) 
        Procentuele wijziging: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand 02d_PA_kengetallen.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\Voertuigmodel\Binnenvaart) 
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3.5.1.10. 02e_Haven_Antwerpen_Aantallen.csv 

 

In het basisbestand zijn de in- en uitgaande volumes opgenomen van de Haven van 

Antwerpen, waarna een verdeling is gebeurd over de NST-categorieën. 

 
Tabel 3.5.1.10.1: Basiswaarden voor de inkomende en uitgaande tonnages Haven van Antwerpen 

(selectie) 

 

 
 

Bron: Bestand 02e_Haven_Antwerpen.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder \Ref2010\Scen01\Input\) 

 

Het effect wordt (via scenario 46) onderzocht van een toename van de haventonnages met 

10% (gezamenlijk voor inkomende en uitgaande stromen). 

 
Tabel 3.5.1.10.2: Voorstelling scenario 46 (toename haventonnages Haven Antwerpen) 
      Procentuele wijziging: 

 
 
Bron: Eigen bewerking bestand 02e_Haven_Antwerpen.csv uit svrm VLA versie 4.1.1 (folder 

\Ref2010\Scen01\Input\) 
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3.5.2. Outputvariabelen 

 

In Sectie 3.5.1 werden een aantal inputvariabelen geselecteerd, op basis waarvan 46 

scenario’s gedefinieerd werden. In een volgende stap is het dan de bedoeling om een aantal 

relevente outputvariabelen te selecteren waarop men zich kan baseren voor de 

sensitiviteitsanalyse. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestanden die zijn opgenomen in de 

output folder van een berekend scenario. Standaard werd door svrm VLA versie 4.1.1 een 

referentiescenario 2010 (Ref2010) berekend. Dit referentiescenario dient dan als 

referentiekader. Per scenario kan de toename berekend worden ten opzichte van het 

referentiescenario. 

 

Bijkomend is het dan ook in de validatie oefening nodig om een selectie te maken van te 

bestuderen gebieden, zijnde: 

- Totaal tonnages (alle zones); 

- Vlaanderen uitgaande stromen  (herkomst Vlaanderen; inclusief alle havens); 

- Vlaanderen inkomende stromen (bestemming Vlaanderen; inclusief alle havens); 

- Provincie OVL uitgaande stromen (herkomst Oost-Vlaanderen; exclusief haven(s)); 

- Provincie OVL inkomende stromen (bestemming Oost-Vlaanderen; exclusief 

haven(s)); 

- Haven Antwerpen uitgaande stromen;  

- Haven Antwerpen inkomende stromen;  

- Haven Gent uitgaande stromen;  

- Haven Gent inkomende stromen;  

- Haven Zeebrugge uitgaande stromen; 

- Haven Zeebrugge inkomende stromen.  

Er wordt opgemerkt dat in sommige koppeltabellen (koppeling zones) de gebruikte 

zoneringen in het svrm VLA versie 4.1.1 de haven van Antwerpen volledig werd toegewezen 

aan de Provincie Antwerpen. Dit is niet correct, aangezien een deel ook dient toegewezen te 

worden aan de Provincie Oost-Vlaanderen. Om deze problematiek te vermijden, hebben we in 

de te bestuderen gebieden gekozen voor de Provincie Oost-Vlaanderen exclusief havens; en 

dus de havens als aparte gebieden bestudeerd. Niettemin moet de opdrachtgever en MPS hier 

rekening mee houden bij toekomstige rapporteringen. 

 

In het rapport wordt dus gewerkt met de resultaten voor de Havens van Antwerpen, Gent en 

Zeebrugge. Aangezien de Haven van Oostende niet is opgenomen als apart gebied in het svrm 

VLA versie 4.1.1 worden voor deze haven geen aparte analyses uitgevoerd. 

 

3.5.2.1. Generatie (PA) en Distributie 

 

In de outputfolder distributie worden herkomst-bestemmingsmatrices gerapporteerd in 

tonnage per NST-categorie. De focus van de validatie ligt hierbij op de kolomtotalen en de 

rijtotalen; en niet op het binnenwerk van de matrix (distributie). Het distributieluik werd 

theoretisch beoordeeld in Sectie 3.2.3. 
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Volgende bestanden worden gebruikt:  

Distr_output_ton_NSTx.csv (met x=1,…,20) 

 

In deze bestanden wordt gebruik gemaakt van 615 zones die telkens kunnen ondergebracht 

worden in de te bestuderen gebieden. Verder wordt gebruik gemaakt van totaalcijfers 

(sommatie van de goederencategorieën).  

 

Om deze analyses mogelijk te maken werden macro’s geschreven door de projectuitvoerder 

om de csv-bestanden te kunnen analyseren. 

 

In Figuur 3.5.2.1.1 wordt een voorbeeld getoond van een deel van één van de bestanden. 

 
Figuur 3.5.2.1.1: Voorbeeld bestand Distr_output_ton_NST1.csv (selectie)  

 

 
 
Bron: svrm VLA versie 4.1.1 

 

3.5.2.2. Vervoerswijzekeuze 

 

Per vervoerswijze en per NST-categorie worden herkomst-bestemmingsmatrices 

gerapporteerd (in tonnage). Het gaat hierbij over de bestanden: 

- VVWK_BVD_Tx_output_ton_NSTy.csv (directe binnenvaart per type binnenschip – 

x=300, 600, 1350, 2000, 4500 of  9000 - en per NST-categorie y) 

- VVWK_BVI_Tx_output_ton_NSTy.csv (indirecte binnenvaart per type binnenschip x  

en per NST-categorie y) 

- VVWK_SP_x_output_ton_NSTy.csv (spoorvervoer per type trein – x = blok, 

intermodaal en verspreid -en per NST-categorie y) 

- VVWK_WEG_x_output_ton_NSTy.csv (wegvervoer per type – x = bestelwagen, licht 

en zwaar – en per NST-categorie y) 

 

In Figuur 3.5.2.2.1 wordt een voorbeeld getoond van de format van de vervoerswijzekeuze 

bestanden. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van 615 zones die telkens kunnen ondergebracht worden in de te 

bestuderen gebieden. Verder wordt gebruik gemaakt van totaalcijfers (sommatie van de 

goederencategorieën).  
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Op basis van macro’s wordt met behulp van bovenstaande bestanden overzichtstabellen 

gemaakt voor wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer (totalen en per NST-categorie).  

 
Figuur 3.5.2.2.1: Voorbeeld bestand vervoerswijzekeuze 

  
       Herkomst      Bestemming  Tonnage 

 
 
Bron: svrm VLA versie 4.1.1 

 

3.5.2.3. Logistieke processen 

 

Er wordt geen analyse uitgevoerd van deze resultaten. Wel werd op basis van het rapport van 

de opdrachtgever hierover vragen gesteld (zie Sectie 3.2.3). 
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3.5.2.4. Voertuigmodel (VTG-model) 

 

In het voertuigmodel worden de aantallen (geladen en lege voertuigen) berekend. 

 

Voor de verdere analyse wordt gebruik gemaakt van volgende bestanden: 

- Voertuigen_BI_Direct_Tx_Totaal.csv (aantal schepen per type x, directe verplaatsing)  

- Voertuigen_BI_Interm_Tx_Totaal.csv (aantal schepen per type x, indirecte 

verplaatsing) 

- Voertuigen_SP_x.csv (aantal treinen per type x) 

- Voertuigen_WE_Totaal_x.csv (aantal voertuigen per type x) 

 

Een gelijkaardige analyse wordt hierbij uitgevoerd zoals bij het deel vervoerswijzekeuze, met 

als verschil dat hier geen onderscheid is naar NST-categorieën. 

 

3.5.2.5. Voertuigkilometer 

 

Er worden geen uitgebreide csv-files gerapporteerd met tonkilometer. Wel is het zo dat in de 

Cube toepassingen (dagtoedelingen) informatie is opgenomen over voertuigkilometer. 

 

In Tabel 3.5.2.5.1 wordt getoond welke cijfers gerapporteerd worden. 

 
Tabel 3.5.2.5.1: Beschikbare infomatie in Cube over voertuigkilometer (voorbeeld) 

 

 

 
 
Bron: svrm VLA versie 4.1.1 via Cube 

 

Op basis van deze cijfers kan een algemene analyse gemaakt worden van de evolutie van de 

voertuigkilometer op dagbasis. 
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3.6. Verwachte resultaten scenario’s 
 

Nadat het model theoretisch werd doorgelicht, de input- en outputvariabelen werden 

geselecteerd en de scenario’s werden gedefinieerd, wordt in Sectie 3.6 de verwachte 

resultaten van de scenario’s getoond. 

 

Op basis van de literatuurstudie in Sectie 3.1, gecombineerd met logisch redeneren, is het 

mogelijk om voor de 46 scenario’s te bepalen welke de kwantitatieve effecten zullen zijn ten 

opzichte van het referentiescenario 2010.  

 

Deze verwachte effecten dienen dan als vergelijkingsbasis voor de doorrekeningen in 

Hoofdstuk 4. Het is wel belangrijk te melden dat het mogelijk is dat er een verschil is tussen 

de verwachte effecten enerzijds en de waargenomen effecten volgens svrm VLA versie 4.1.1. 

De oorzaak kan hierbij zijn dat het verband nu eenmaal niet is gemodelleerd in het 

vrachtmodel.  

 

In Tabel 3.6.1 worden de verwachte effecten getoond per scenario. Een opsplitsing is gemaakt 

tussen de luiken generatie, vervoerswijzekeuze en voertuigen (aantallen op jaarbasis). 

 

- In scenario 3 wordt aangegeven dat het tonnage zou kunnen dalen in het luik 

Generatie. Dat komt omdat een sterke wijzing van de kostprijs van vervoer een effect 

kan hebben op het locatiebeleid van een verlader. Bij sterk gestegen transportprijzen 

zou de verlader kunnen overwegen om zich te herlocaliseren, waardoor de bijhorende 

tonnages verdwijnen. We kunnen echter stellen dat dit geen onderdeel is van het svrm 

VLA versie 4.1.1 maar het is wel iets waar men als beleidsmaker rekening mee moet 

houden. Een analoge redenering geldt voor scenario’s 4, 7, 8, 11 en 12. 

- In scenario 13 worden de verwachte effecten opgenomen van een toename van het 

aandeel lege ritten bij blokvervoer en intermodaal vervoer. Meer lege ritten betekent, 

in theorie, een verhoging van de kostprijs van spoorvervoer (op voorwaarde dat een 

verhoging van de kost wordt doorgerekend in de prijs). Dit heeft dan een negatief 

effect op de gevraagde spoortonnages. Het is echter niet in te schatten wat het effect is 

op het aantal spoorvoertuigen. Langs de ene kant is de hypothese nu eenmaal dat er 

meer ritten zullen zijn, maar langs de andere kant kunnen hierdoor ritten verdwijnen 

(en verschuiven naar wegvervoer of binnenvaart). Een analoge redenering geldt voor 

scenario 14. 
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Tabel 3.6.1: Verwachte effecten per scenario voor de Luiken Distributie, Vervoerswijzekeuze en Voertuigmodel 

 

 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling (opmerking: scenario’s 23, 24, 25 en 27 slaan op de wijziging van de ‘empty return parameter’) 
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Tabel 3.6.1 (vervolg): Verwachte effecten per scenario voor de Luiken Distributie, Vervoerswijzekeuze en Voertuigmodel 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling 
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4. Kwantitatieve analyse svrm VLA versie 4.1.1 
 

De uitgevoerde analyses tot en met Hoofdstuk 3 konden uitgevoerd worden zonder installatie 

en gebruik van de software voor svrm VLA versie 4.1.1. Vanaf Hoofdstuk 4 zal hier wel 

gebruik van gemaakt worden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 

installatie en praktische werking en anderzijds de bespreking van de resultaten van de 

uitgevoerde analyses. 

 

4.1. Installatie en praktische werking 
 

De doelstelling in het project was om, in samenspraak en met hulp van de opdrachtgever, het 

softwarepakket te installeren op een PC van de projectuitvoerder (inclusief een toelichting). 

Hierbij wensten de projectuitvoerders zich in de positie van een “externe gebruiker” van het 

svrm VLA versie 4.1.1 te plaatsen. De projectuitvoerder had als ambitie om te beschikken 

over een eigen versie van het vrachtmodel, om dan zoveel mogelijk berekeningen en analyses 

te kunnen uitvoeren. 

 

Hiervoor kon een beroep gedaan worden op Basisdocument 2: Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken – Vlaams Verkeerscentrum (2016b), Handleiding Strategisch vrachtmodel 

Vlaanderen versie 4.1.1, Antwerpen. 

 

Tijdens het project werd echter beslist om deze piste te verlaten en alle berekeningen door 

MPS te laten uitvoeren. De projectuitvoerder botste immers op te veel technische problemen 

om zelf de doorrekeningen te kunnen uitvoeren: 

- Zo bleek de onderliggende macro van de ontvangen versie niet aangepast voor gebruik 

op de PC van de opdrachtuitvoerder. De macro was nog ingesteld op basis van 

kenmerken van gebruik bij de opdrachtgever (verwijzing naar verkeerde 

folderlocaties). 

- Om gebruik te maken van het svrm VLA versie 4.1.1 dient gewerkt te worden in de 

folderstructuur van Windows. Zo moet bij de creatie van een nieuw scenario manueel 

nieuwe folders aangemaakt worden en copies genomen worden uit bestaande folders. 

Het zou voor een externe gebruiker handiger zijn als hiervoor een gebruiksvriendelijke 

interface zou aanwezig zijn. 

- Het svrm VLA versie 4.1.1 is data-intensief. De PC van de opdrachtgever beschikte 

over te weinig geheugen, waardoor een externe harde schijf diende aangeschaft te 

worden. 

- Om gebruik te kunnen maken van het svrm VLA versie 4.1.1 is het als gebruiker 

noodzakelijk om codes aan te passen in de macro’s. Hierbij is gebleken dat fouten snel 

zijn gemaakt (vb. instelling TRUE of FALSE voor al dan niet deelresultaten te 

berekenen). 

- De opdrachtgever werd geconfronteerd met verschillende foutmeldingen: 

o Ten gevolge van niet aangepaste instellingen (problematiek van de instellingen 

voor de decimale operatoren). 

o Ten gevolge van niet compatibele csv-bestanden (csv-bestanden werden 

gecreëerd door de opdrachtgever in functie van gewijzigde inputvariabelen, 

maar deze csv-bestanden waren niet leesbaar). 
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Wat hier vooral uit te leren valt, is dat de opdrachtgever keuzes zal moeten maken omtrent het 

externe gebruik van het svrm VLA versie 4.1.1. Zo zullen de aanpassingen voor 

gebruiksvriendelijkheid ook afhangen van het feit of de opdrachtgever zelf de berekeningen 

wenst uit te voeren of de mogelijkheid geeft om de berekeningen te laten uitvoeren (hetzij via 

“virtuele machines” of via een stand alone versie). Wil men de externe gebruiker simulaties 

laten uitvoeren, dan gebeurt dit best met behulp van een gebruiksvriendelijke interface. 

Allicht gebeurt dit best in combinatie met de mogelijkheid om het svrm VLA versie 4.1.1. van 

op afstand te besturen zonder dat de externe gebruiker zelf een versie dient te installeren. 

 

4.2. Uitgevoerde analyses 
 

In deze sectie wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types analyses: calibratie, validatie 

en sensitiviteitsanalyse. 

Onder calibratie wordt de aanpassing verstaan van de coëfficiënten (parameters) in het model 

die nodig zijn voor een goede aansluiting tussen geobserveerde waarden in de basisdataset en 

de voorspelde waarden van de basisdataset. Men gebruikt hiervoor dus enkel de waarden die 

nodig zijn voor de ontwikkeling van het model.  

 

In de calibratie-oefening wordt dus een voorspelling gemaakt van de basisdataset, door te 

starten met een nulgroei van alle inputvariabelen. Hierbij wordt enkel gebruik gemaakt van de 

waarden die nodig waren voor de ontwikkeling van het model. Het gaat hierbij dan concreet 

over de voorspelling van de basis dataset, dewelke in theorie dezelfde zou moeten zijn als de 

basis dataset zelf. 

 

Een calibratie-oefening werd uitgevoerd op verschillende aggregatieniveaus. Het hoogste 

niveau vormt hierbij de som van alle tonnages van alle vervoerswijzen, waarvan de 

basiswaarden en de voorspelde waarden worden vergeleken. Op het hoogste niveau wordt 

tussen twee waarden vergeleken. 

 

Er wordt dus nagegaan op welk aggregatieniveau de beste resultaten worden behaald op het 

vlak van calibratie. Dit is belangrijk om te weten voor welke (gedetailleerde) toepassingen het 

svrm VLA versie 4.1.1 mag gebruikt worden. Hiervoor zullen tevens criteria worden 

opgesteld om de geschatte waarden te beoordelen.  

 

Validatie is het proces dat plaatsvindt na de calibratie en houdt in dat het model 

geconfronteerd wordt met empirische data die niet nodig waren voor de ontwikkeling van het 

model. De resultaten van het model worden dus afgewogen tegen de werkelijke waarden. 

 

Naast de validatie- en calibratie-oefening wordt tevens een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd. 

Bij de sensitiviteitsanalyse wordt onderzocht hoe het model reageert bij een wijziging van 

individuele waarden en coëfficiënten. 

 

Hierbij is het in eerste instantie de bedoeling om na te gaan waar de grenzen van het model 

liggen. Of nog, de analyse dient uit te maken wat het betrouwbaarheidsinterval is.  
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In tweede instantie zal een directe koppeling gemaakt worden met de bovenvermelde 

literatuuranalyse. In een aantal bronnen wordt beschreven hoe outputwaarden reageren op 

gewijzigde inputwaarden (zowel de richting als het percentage van wijziging). Een voorbeeld 

hiervan is het effect van een prijswijziging. Als de prijs van een vervoerswijze stijgt, wordt 

verwacht dat de vraag naar deze vervoerswijze daalt (richting) en met een bepaald percentage. 

In de mate van het mogelijke worden deze gerapporteerde relaties tevens toegepast met het 

svrm VLA versie 4.1.1. Een vergelijking tussen beide kan dan gemaakt worden. 

 

Om de analyse op een heldere manier uit te voeren, wordt gewerkt met een referentiescenario, 

op basis waarvan de gevoeligheden kunnen berekend worden. 

Om doorrekeningen uit te voeren, wordt gebruik gemaakt van de opgenomen 

infrastructuurkaart, waarbij de Liefkenshoekspoortunnel en de Oosterweelverbinding niet zijn 

opgenomen. Het gaat hier immers om analyses op basis van de basistoestand (jaar 2010). 

4.2.1.  Vergelijking basiswaarden 2010 en voorspelde waarden 2010 (analyse PA-model) 

 

Bij de opmaak van een vrachtmodel kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

verschillende data: 

- Basisgegevens;  

- Voorspelling van de basisgegevens zonder correcties; 

- Voorspelling van de basisgegevens (op basis van correcties op de vorige stap). 

Om een inschatting te kunnen maken van voorspelde waarden van 2010 (met en zonder 

correcties) werd aan MPS een aantal bestanden gevraagd om een vergelijking te kunnen 

maken. Hiervoor werd een bestand bezorgd met voorspellingen zonder correcties (jaar 2010) 

en voorspellingen met correcties (jaar 2010). De voorspellingen met correcties blijken exact 

hetzelfde te zijn als de basisgegevens. De gebruikte correctiefactoren zijn dus zo ingebouwd 

dat er een 100% aansluiting is tussen de voorspelde waarden (met correctie) en de basisdata. 

In de verdere analyse is het dan van belang om na te gaan hoe groot deze correctiefactoren 

zijn. 

 

Door deze analyse is het tevens mogelijk uitspraken te doen over de gedesaggregeerde 

voorspellingskracht van het svrm VLA. 

 

Beschrijving te analyseren data 

 

Per zone (1-47, namelijk de 43 Belgische arrondissementen + haven Antwerpen (44) + haven 

Gent (45) + haven Zeebrugge (46) + luchthaven Zaventem (47)) in kolom A en per NST-

categorie (20 in kolom B) worden waarden gegeven zonder correctiefactor en met 

correctiefactor. De waarden met correctiefactor komen dus overeen met de basiswaarden van 

2010. Zie hiervoor Figuur 4.2.1.1. 

 

Een onderscheid wordt verder gemaakt tussen exportwaarden, importwaarden, binnenlandse 

productie en binnenlandse attractie (kolommen C-J), opgesplitst per waarden zonder factor en 

met factor.  

 

Tot slot worden in de laatste vier kolommen de verhoudingen opgenomen, waarbij de waarde 

met de factor gedeeld wordt met de waarde zonder factor. Een verhouding 1 betekent dat de 
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voorspelde waarde exact gelijk is aan de basiswaarde. Een verhouding groter dan 1 betekent 

dat de voorspelde waarde groter is dan de basiswaarde. Een verhouding kleiner dan 1 betekent 

dat de voorspelde waarde kleiner is dan de basiswaarde. De verhouding kan minimum 0 zijn 

en maximum onbeperkt. 

 

Het gaat hierbij over 940 waarnemingen (47 zones x 20 NST). 

 

Uit de gegevens blijkt dat er geen waarnemingen zijn opgenomen voor de Haven van 

Antwerpen. Dat komt omdat in het svrm VLA versie 4.1.1 data van de Haven van Antwerpen 

worden gebruikt zonder een schatting uit te voeren (in tegenstelling tot de andere zones). De 

Haven van Antwerpen wordt dus op een aparte manier opgenomen en verwerkt in het svrm 

VLA versie 4.1.1. 

 
Figuur 4.2.1.1: Basisbestand analyse basiswaarden en voorspelde tonnages (versie 16/11/2016) 

 

 
 
Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens MPS 

 

Uitgevoerde analyses 

 

Twee type analyses worden uitgevoerd: per zone en per NST. 

 

De aangeleverde data werden op twee manieren gecorrigeerd, waarmee rekening moet 

gehouden worden bij de verdere analyse: 

- In de aangeleverde gegevens werden geen waarden opgenomen voor de Haven van 

Antwerpen (zone 44), omdat hierbij geen schatting werd uitgevoerd van de 2010-

waarden. Er werd rechtstreeks gebruik gemaakt van de beschikbare waarden. Eigenlijk 

komt het er dus op neer dat in dit geval een factor 1 wordt gebruikt. Daarom werden 

de verhoudingen met betrekking tot de Haven van Antwerpen manueel op 1 gezet. 

- In een aantal gevallen bleken zowel de basiswaarden als de voorspelde waarden 0 te 

zijn. Ook in dit geval werden de factoren manueel op 1 gezet. 

Om de gebruikte correctiefactoren te beoordelen, wordt gebruik gemaakt van verschillende 

toetsingswaarden van deze factor (toetsfactor). Een toetsfactor van 0.1 betekent dat de 

voorspelde waarde zich bevindt in de range (voorspelde waarde*0.9, voorspelde waarde 
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*1.1). In de kolommen export, import, binnenlandse productie en binnenlandse attractie wordt 

aangeduid of de voorspelde waarde zich bevindt in de range (1) of niet (0). In het geval van 

een toetsfactor 1 gaat het over een range tussen 0 en 2. Voor factoren hoger dan 1 ligt de 

ondergrens op 0 (negatieve waarden zijn immers niet mogelijk) en is de bovengrens variabel. 

In Tabel 4.2.1.2 wordt getoond welke de onder- en bovengrenzen zijn bij verschillende 

toetsfactoren. 

 
Tabel 4.2.1.2: Onder- en bovengrenzen bij verschillende toetsfactoren 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling 

 

Om de resultaten te beoordelen, wordt tevens gebruik gemaakt van de zonering van Tabel 

4.2.1.1 gebaseerd op 11 zones. Hiernaast zal ook gebruik gemaakt worden van de zone 

Vlaanderen. 
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Tabel 4.2.1.2: Gebruikte zonering voor de analyse basiswaarden 2010 versus voorspelde waarden 

2010 

 

 
 
Bron: Eigen verwerking op basis van gegevens MPS 

 

 

 

Sleutel Gebied

Eigen 

code

1 Brussel 10

2 Antwerpen 4

3 Antwerpen 4

4 Antwerpen 4

5 Limburg 3

6 Limburg 3

7 Limburg 3

8 OVL excl. Haven 1

9 OVL excl. Haven 1

10 OVL excl. Haven 1

11 OVL excl. Haven 1

12 OVL excl. Haven 1

13 OVL excl. Haven 1

14 Vlaams Brabant 5

15 Vlaams Brabant 5

16 WVL excl. Haven 2

17 WVL excl. Haven 2

18 WVL excl. Haven 2

19 WVL excl. Haven 2

20 WVL excl. Haven 2

21 WVL excl. Haven 2

22 WVL excl. Haven 2

23 WVL excl. Haven 2

24 Wallonie 11

25 Wallonie 11

26 Wallonie 11

27 Wallonie 11

28 Wallonie 11

29 Wallonie 11

30 Wallonie 11

31 Wallonie 11

32 Wallonie 11

33 Wallonie 11

34 Wallonie 11

35 Wallonie 11

36 Wallonie 11

37 Wallonie 11

38 Wallonie 11

39 Wallonie 11

40 Wallonie 11

41 Wallonie 11

42 Wallonie 11

43 Wallonie 11

44 Haven Antwerpen 6

45 Haven Gent 7

46 Haven Zeebrugge 8

47 Zaventem 9
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Analyse per zone 

 

Stap 1:  

Per rij (en dus per zone 1-47) in het blad  Rapport_factoren_audit wordt bepaald of de vier 

waarnemingen (import, export, binnenlandse productie en attractie) zich binnen een bepaalde 

range bevinden. Deze range wordt bepaald met behulp van de toetsfactor.  

 

In Tabel 4.2.1.3 wordt een voorbeeld gegeven van een toetsfactor 0.1 (cel T1). Per rij wordt in 

de kolommen T-W aangeduid of de geschatte waarnemingen zich al in de range (1) of 

erbuiten (0) bevindt. In het geval van de zone 1 (kolom A) en NST 2 (kolom B) wordt een 

waarde 1 gerapporteerd voor binnenlandse attractie. Verder wordt ook de waarde 1 

gerapporteerd in rij 17 omdat de basiswaarden en de voorspelde waarden 0 zijn en hiervoor 

een manuele waarde voor de berekende factor werd berekend. 

 
Tabel 4.2.1.3: Voorbeeld methode toetsfactor 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS  

 

Stap 2: 

In het geval van een toetsfactor 0.1 wordt in Tabel 4.2.1.4 getoond hoeveel waarnemingen 

zich in de range bevinden (0.9-1.1). We maken hierbij gebruik van de eigen zonering (11 

zones). 

- Van de 940 waarnemingen bevinden respectievelijk 193, 202, 197 en 220 

waarnemingen zich in de range. Dat komt overeen met percentages tussen 21% en 

23%. Hierbij moet opgemerkt worden dat de 0-waarden tevens zijn verwerkt, wat dus 

eigenlijk een (positieve) vertekening geeft. 

- In Vlaanderen liggen de percentages tussen 18% en 21%. 

- In de provincie Oost-Vlaanderen (exclusief Haven Gent) liggen de percentages tussen 

16% en 24%. 

- Voor de Haven van Gent liggen de percentages tussen 15% en 30%. 

Algemeen kunnen we dus stellen dat in het geval van een factor van 0.1, de voorspelde 

waarden niet goed scoren. 
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Tabel 4.2.1.4: Resultaten bij toetsfactor 0.1 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 

 

In bovenstaande Tabel 4.2.1.4 zijn dus ook de nul-waarnemingen verwerkt (die tot een 

verhouding 1 leiden en dus ook opgenomen worden in de aantallen). In Tabel 4.2.1.5 wordt 

getoond hoeveel 0-waarnemingen zijn opgenomen (op een totaal van 940 waarnemingen). 

 
Tabel 4.2.1.5: Aantal nulwaarnemingen 

 
 Aantal nulwaarnemingen  

Haven Antwerpen 20  

Niet Haven Antwerpen 140 Waarvan: 

NST 14: 1 

NST 15: 46 

NST 17: 1 

NST 18: 46 

NST 20: 46 

 

Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 

 

In de Tabellen 4.2.1.6-4.2.1.10 worden de resultaten getoond voor de toetsfactoren 0.2, 0.3, 

0.4, 0.5 en 4. 
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Tabel 4.2.1.6: Resultaten bij toetsfactor 0.2 

 

 
 

Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 

 
Tabel 4.2.1.7: Resultaten bij toetsfactor 0.3 

 

 
 

Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 

 
Tabel 4.2.1.8: Resultaten bij toetsfactor 0.4 

 

 
 

Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 
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Tabel 4.2.1.9: Resultaten bij toetsfactor 0.5 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 

 
Tabel 4.2.1.10: Resultaten bij toetsfactor 4 

 

 
 

Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 

 

Met behulp van een macro werden een aantal overzichtsfiguren gemaakt voor de zones 

“Vlaanderen exclusief haven Antwerpen”, “Provincie Oost-Vlaanderen exclusief haven” en 

“Haven Gent”. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de waarden tot en met 4 voor de 

toetsfactoren. Per toetsfactor (horizontale as) wordt getoond hoeveel procent van de 

waarnemingen zich in de bijhorende range bevinden. 

 

Uit de Figuren 4.2.1.1 en 4.2.1.2 blijkt dat een toetsfactor 4 nodig is om waarden te kunnen 

selecteren tot 90% van alle waarnemingen. Met andere woorden, er zijn hoge 

correctiefactoren gebruikt. Hierbij moet opgemerkt worden dat de analyse op een vrij 

gedetailleerd niveau werd uitgevoerd. Daarom wordt in een volgende stap een gelijkaardige 

analyse uitgevoerd op een meer geaggregeerd niveau. Langs de andere kant moet ook 

opgemerkt worden dat in onze analyse rekening gehouden is met grote en kleine tonnages. 

Een hoge correctiefactor bij een laag tonnage is minder drastisch dan een hoge correctiefactor 

bij een hoog tonnage. 
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Figuur 4.2.1.1: Overzichtsfiguur Vlaanderen (relatie toetsfactoren en waarnemingen in range) 

 

 
 

Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 

 
Figuur 4.2.1.2: Overzichtsfiguur Provincie Oost-Vlaanderen exclusief haven (relatie toetsfactoren en 

waarnemingen in range) 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 
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Figuur 4.2.1.3: Overzichtsfiguur Haven Gent (relatie toetsfactoren en waarnemingen in range) 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 

 

Stap 3: 

In de voorgaande tabellen werd een analyse uitgevoerd per zone (47) en per 

goederencategorie (20), wat dus vrij gedesaggregeerd is (en dus een verklaring kan zijn voor 

de hoge afwijkingen). In een volgende stap worden daarom de waarnemingen per zone eerst 

geaggregeerd, waarna de analyse wordt uitgevoerd. 

 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een macro. Per gebruikte zone (0-11) worden de 

basiswaarden gesommeerd en tevens de geschatte waarden. Daarnaast wordt ook een 

aggregatie voor Vlaanderen uitgevoerd. Op die manier hebben we 13 gebruikte zones. 

 

In Tabellen 4.2.1.11 – 4.2.1.15  worden de resultaten getoond met telkens een wijziging van 

de toetsfactor (waarden van 0.1 tot en met 0.5). 

 
 Tabel 4.2.1.11: Analyse toetsfactor per zone bij toetsfactor 0.1 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS  
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Tabel 4.2.1.12: Analyse toetsfactor per zone bij toetsfactor 0.2 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 

 
Tabel 4.2.1.13: Analyse toetsfactor per zone bij toetsfactor 0.3 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 

 
Tabel 4.2.1.14: Analyse toetsfactor per zone bij toetsfactor 0.4 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS  
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Tabel 4.2.1.15: Analyse toetsfactor per zone bij toetsfactor 0.5 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 

 

Volgende zaken vallen hierbij op: 

- In het geval van zone 9 (Zaventem) valt de hoge factor op. Allicht ligt de verklaring 

hier in het feit dat de startwaarde relatief laag is (laag ten opzichte van andere zones). 

- Hoe hoger de aggregatie hoe beter de resultaten. In het geval van Vlaanderen vallen de 

waarnemingen binnen de range in het geval van een toetsfactor tussen 0.1 en 0.2. 

- In het svrm VLA versie 4.1.1 is de luchthaven van Zaventem als aparte zone 

opgenomen. Op basis van terugkoppeling met MPS valt te betwijfelen of de 

kwantitatieve onderbouw hiervan voldoende is (betrouwbaarheid en correctheid van 

bijhorende tonnages). 

 

Analyse per NST-groepering 

 

Een gelijkaardige oefening werd uitgevoerd op het niveau van de NST-categorieën. In 

Tabellen 4.2.1.16 – 4.2.1.21 worden de resultaten getoond voor toetsfactoren 0.1-0.5. De 

percentages geven weer wat het aandeel is van de waarnemingen dat voldoet aan de 

bijhorende toetsfactor: 

- De NST-groepen 15, 18 en 20 tonen percentages van 100, maar dat heeft enkel te 

maken met het feit dat de basiswaarden en voorspelde waarden 0 zijn. 

- In het geval van NST 20 worden 66 waarnemingen gerapporteerd, omdat bij de Haven 

van Antwerpen in kolom B enkel NST 20 werd vermeld. 

- De beste resultaten zijn terug te vinden bij binnenlandse productie voor de NST-

categorieën 4, 6, 7, 8 en 10. 

- De slechtste resultaten zijn terug te vinden bij de NST-categorieën 5, 9, 12 en 13 wat 

ook blijkt uit de opgenomen Figuur 4.2.1.4. 
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Tabel 4.2.1.16: Analyse toetsfactor per NST bij toetsfactor 0.1 

 

 
 

Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 

 
Tabel 4.2.1.17: Analyse toetsfactor per NST bij toetsfactor 0.2 

 

 
 

Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS  
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Tabel 4.2.1.18: Analyse toetsfactor per NST bij toetsfactor 0.3 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS  

 
Tabel 4.2.1.19: Analyse toetsfactor per NST bij toetsfactor 0.4 

 

 
 

Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 
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Tabel 4.2.1.20: Analyse toetsfactor per NST bij toetsfactor 0.5 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 

 
 

Tabel 4.2.1.21: Analyse toetsfactor per NST bij toetsfactor 4 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 
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Figuur 4.2.1.4: Analyse toetsfactor per NST bij toetsfactor 4 (grafische voorstelling) 

 

 
 
Bron: Eigen samenstelling op basis van data MPS 

Legende: x-as toont de NST-categorieën; de y-as toont het percentage van de waarnemingen dat zich 

in de range bevindt. 

 

Conclusies/advies: 

- Hoge afwijkingen worden vastgesteld tussen basiswaarden en geschatte waarden in 

het geval van gedetailleerde opsplitsingen (op basis van zones en NST-categorieën).  

 

4.2.2. Analyse generatie en attractie 

 

Om de berekende resultaten te beoordelen van het Productie-Attractie model, wordt gebruik 

gemaakt van de bestanden in de folder \Distributie.  

In Tabel 3.6.1 (Hoofdstuk 3, Sectie 3.6) werd een overzicht gegeven van de verwachte 

effecten per scenario op het luik distributie (en dus ook het Generatieluik). Het gaat hierbij 

dus over de analyse van de uitgaande en inkomende stromen, en niet over een analyse van een 

beoordeling van het binnenwerk van een herkomst-bestemmingsmatrix. Deze theoretische 

beoordeling werd opgenomen in Sectie 3.2 Methodologische doorlichting. 

De doorrekeningen geven voor de verschillende gebieden uitgaande en inkomende tonnages 

voor de verschillende scenario’s. Deze nieuwe resultaten kunnen dan vergeleken worden met 

de resultaten van het referentiescenario 2010 met behulp van groeipercentages. Deze 

groeipercentages werden dan ondergebracht in een aantal categorieën volgens Tabel 4.2.2.1. 

Hierbij werd geopteerd om de groeipercentages (-0.1%,0.1%) onder te brengen in één 

categorie, namelijk een quasi ongewijzigd effect.  
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Tabel 4.2.2.1: Gebruikte categorieën om groeipercentages te beoordelen 

 

Bron: Eigen samenstelling 

In Tabel 4.2.2.2 worden de resultaten getoond per scenario, op basis van de geselecteerde 

gebieden. In het groen wordt aangeduid welke resultaten onverwacht zijn. 

Tabel 4.2.2.2: Resultaten analyse generatie en attractie op basis van groei in categorieën volgens Tabel 

4.2.2.1 
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Bron: Eigen samenstelling op basis van doorrekeningen met svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: Uit = uitgaande stromen; In = inkomende stromen; H Apen = Haven van Antwerpen; H Gent 

= Haven van Gent; Zeebrugge = Haven van Zeebrugge 

 

- Volgende zaken vallen op in Tabel 4.2.2.2: 

o Scenario’s 1 tot en met 27 hebben, zoals verwacht, geen effect op het luik 

Distributie. Wel wordt hierbij opgemerkt dat voorzichtigheid is geboden bij de 

doorrekening van grote kosteneffecten (vb. groter dan 10%). In die gevallen is 

het mogelijk dat er herlocaties zullen optreden van bedrijven, met effecten op 

de vervoersvolumes. Hier houdt het svrm VLA versie 4.1.1 geen rekening 

mee, maar is belangrijk om te vermelden bij de interpretatie van de resultaten 

en het gebruik van het vrachtmodel. 

o Bij de scenario’s 28 tot en met 46 valt op dat er een aantal uitgaande en 

inkomende stromen zijn die een negatieve evolutie vertonen, wat tegen de 

verwachtingen ingaat. 

o Zo valt bij scenario’s 28-30 (effect van een toegenomen Bruto Toegevoegde 

Waarde) op dat de evolutie van de uitgaande stromen Oost-Vlaanderen 

negatief is evenals de uitgaande stromen van de Haven van Zeebrugge. 

o In het algemeen valt de sterke reactie op van de stromen die gelinkt zijn aan de 

Haven van Antwerpen. In de meeste gevallen gaat het hier over de categorie 

PLUS². Dit zou meer in detail moeten onderzocht worden of deze reactie niet 

te sterk is. 

o Scenario’s 31-33 tonen de effecten van een toegenomen tewerkstelling. Enkel 

bij de uitgaande stromen van de Haven van Zeebrugge valt, onverwacht, een 

negatieve evolutie op. Daarnaast valt de sterke groei op bij de Haven van 

Antwerpen en de Haven van Gent (PLUS²).  Dat betekent dat een groei van de 

Bruto Toegevoegde Waarde met 1% een effect heeft op de stromen dat groter 

is dan 5%. 

o Scenario’s 34-36 tonen de effecten van een toegenomen export. Hier worden 

de verwachte reacties vastgesteld, waarbij wel opvalt dat het sterke reacties 

zijn (in vele gevallen +++ of PLUS²). 

o Scenario’s 37-39 geven de effecten van een toegenomen import. Hier vallen 

een aantal onverwachte effecten op bij alle geselecteerde gebieden. We 

adviseren om dit verder in detail uit te klaren bij de opmaak van een nieuwe 

versie. 
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o Scenario’s 40-42 tonen de effecten van een toegenomen Private Consumptie. 

Met uitzondering van de Haven van Antwerpen, zijn hier vooral onverwachte 

resultaten terug te vinden. 

o Scenario’s 43-45 tonen de effecten van een toegenomen bevolking. In de 

meeste gevallen zien we het verwachte effect, met uitzondering van de 

uitgaande stromen van de Haven van Zeebrugge. 

o In scenario 46 werden de haventonnages in relatie tot de Haven van Antwerpen 

opgehoogd met 10%. Dit heeft het verwachte effect op de inkomende en 

uitgaande stromen van de Haven van Antwerpen zelf, maar het is onverwacht 

dat de inkomende stromen van de Havens van Gent en Zeebrugge negatief 

worden beïnvloed.  

o Scenario’s 38 en 39 tonen negatieve evoluties voor de uitgaande stromen van 

Vlaanderen, terwijl scenario 37 positief is. Dat kan er op wijzen dat er een 

aantal relaties zijn die een negatieve groei hebben, waarbij de negatieve 

invloed sterker doorweegt dan de positieve groei. 

Hieruit volgen een aantal aanbevelingen voor volgende versies van het vrachtmodel: 

- In een volgende versie van het vrachtmodel zou een controlemechanisme kunnen 

ingebouwd worden die rekening houdt met de verwachte effecten. In het geval van een 

onverwacht effect zou de nieuwe versie een “signaal” kunnen geven, of een lichte 

correctie doorvoeren. Voorbeeld, in het geval van een verwacht positief effect, zou een 

overzicht kunnen gegeven worden van de relaties waarop negatieve effecten worden 

berekend. 

- Opvallend zijn de sterke reacties van de tonnages die gelinkt zijn aan de Haven van 

Antwerpen. Het lijkt aangewezen om verder in detail te bestuderen of deze 

groeipatronen realistisch zijn. 

- Een advies zou kunnen zijn om in volgende versies van het vrachtmodel in te bouwen 

dat enkel gewerkt kan worden met jaarlijkse groeipercentages die niet groter zijn dan 

2%. 
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4.2.3. Analyse vervoerswijzekeuze 2010 (basiswaarden, referentiescenario 2010 en reële 

waarden) 

 

Standaardresultaten referentiescenario 2010 (Ref2010) 

 

In het berekende referentiescenario door het svrm VLA versie 4.1.1 (Ref2010) worden cijfers 

gerapporteerd over de modal split, op basis van uitgevoerde schattingen. Het gaat dus over 

een schatting van de geobserveerde waarden (Tabel 4.2.3.1). 
 

Tabel 4.2.3.1: Gerapporteerde modal split door het svrm VLA (Ref2010) 

 

 

 
 

Bron: svrm VLA versie 4.1.1 

 

In een volgende stap kunnen we dan een aantal modal split cijfers met elkaar vergelijken in 

Tabel 4.2.3.3. 

 
Tabel 4.2.3.3: Vergelijking Indicatorenboek, Basiswaarden 2010 en Standaardresultaten 

referentiescenario 2010 

 

  Weg Spoor Binnenvaart 

Vlaanderen (2009) IB 83.72 6.34 9.94 

2010 Svrm basiswaarden 73.70 6.05 20.26 

2010 Ref2010 79.56 7.02 13.41 
 

Bron: Steunpunt Goederenstromen (2012) en svrm VLA versie 4.1.1 

 

Uit deze cijfers blijkt dat de uitgevoerde schatting (Ref2010) zich bevindt tussen de 

gerapporteerde waarden in het indicatorenboek en de basiswaarden van het svrm VLA. 

Verschillen in waarden kunnen/zijn tevens het gevolg van andere berekeningsmethoden. Het 

is dus niet de bedoeling dat de drie modal split cijfers identiek zijn. 
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Vergelijking basiswaarden met resultaten uit Ref2010 

 

In het svrm VLA versie 4.1.1 wordt een schatting uitgevoerd van de basistoestand (jaar 2010; 

Ref2010). Op basis van deze geschatte waarden is het mogelijk een vergelijking te maken met 

de basiswaarden 2010. In Tabel 4.2.3.4 worden tonnages per vervoerswijze en de modal split 

getoond op basis van het referentiescenario 2010. 

 
Tabel 4.2.3.4: Tonnages per vervoerswijze en modal split op basis van referentiescenario 2010 

 

 
 
Bron: Eigen berekeningen op basis van svrm VLA versie 4.1.1  

Legende: Uit = uitgaande stromen; In = inkomende stromen; H Apen = Haven van Antwerpen; H Gent 

= Haven van Gent; Zeebrugge = Haven van Zeebrugge 

 

Tabel 4.2.3.5 kan vergeleken worden met Tabel 3.4.7.1 waarin de basiswaarden 2010 zijn 

opgenomen op basis van dezelfde zonering: 

- Opvallend is de sterke daling van de tonnages van en naar de Haven van Antwerpen; 

- De uitgaande en inkomende stromen in Vlaanderen zijn in de schatting tot 

respectievelijk 60.000.000 ton en 26.000.000 ton lager; 

- De totale stromen in de provincie Oost-Vlaanderen bevinden zich op hetzelfde niveau; 

- Voor de Haven van Gent valt de toename van het spoorvervoer op en de daling van 

binnenvaart. 

Het valt nu op dat de modal split van de Haven van Gent beter aansluit bij de officiële cijfers 

van het Havenbedrijf Gent. Maar, als de absolute cijfers worden bekeken, zien we de sterke 

daling van de absolute waarden. Het lijkt er dus op dat het modal split cijfer correct is, maar 

de onderliggende tonnages lijken zwaar onderschat. 
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Tabel 4.2.3.5: Vergelijking Basiswaarden 2010, publieke data en Standaardresultaten 

referentiescenario 2010 (cijfers in %) 

 

  Weg Spoor Binnenvaart 

Vlaanderen (2009) Indicatorenboek 83.72 6.34 9.94 

 Svrm 4.1.1 basiswaarden 73.7 6.05 20.26 

2010 Ref2010 79.56 7.02 13.41 

Haven Antwerpen 
(2010) 

Indicatorenboek 39.0 10.0 51.0 

 Svrm 4.1.1  basiswaarden 
(uitgaande stromen) 

62.15 9.35 28.5 

 Svrm 4.1.1 Ref2010 
(uitgaande stromen) 

61.4 9.73 28.87 

 Svrm 4.1.1  basiswaarden 
(inkomende stromen) 

47.79 9.99 42.22 

 Svrm 4.1.1 Ref2010 
(inkomende stromen) 

58.95 9.72 31.32 

Haven Gent (2010) Indicatorenboek 45.6 9.0 45.4 

 Svrm 4.1.1 basiswaarden 
(uitgaande stromen) 

77.95 0.01 22.04 

 Svrm 4.1.1 Ref2010 
(uitgaande stromen) 

81.72 10.15 8.13 

 Svrm 4.1.1  basiswaarden 
(inkomende stromen) 

58.44 1.16 40.40 

 Svrm 4.1.1 Ref2010 
(inkomende stromen) 

78.6 11.6 9.81 

Haven Zeebrugge 
(2010) 

Indicatorenboek 75.9 23.3 0.8 

 Svrm 4.1.1 eigen 
basiswaarden (uitgaande 
stromen) 

41.06 54.89 4.05 

 Svrm 4.1.1 basiswaarden 
(uitgaande stromen) 

27.75 69.52 2.73 

 

Bron: Steunpunt Goederenstromen (2012) en svrm VLA versie 4.1.1 

 

Absolute cijfers Vlaamse Havencommissie 

 

De Vlaamse Havencommissie publiceert jaarlijks feiten, statistieken en indicatoren voor de 

havens in Vlaanderen. Hierbij wordt ook de evolutie opgenomen van het totaal van lossingen 

en ladingen door de binnenvaart. De cijfers voor 2010 zijn opgenomen in Tabel 4.2.3.6. 

Opvallend zijn de uiteenlopende cijfers voor de Haven van Antwerpen en Gent. 
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Tabel 4.2.3.6: Lossingen en ladingen door de binnenvaart in de havens van Antwerpen, Gent en 

Zeebrugge (jaar 2010, tonnages) 

 

Haven Totale tonnages  

 Vlaamse 
Havencommissie 

Svrm VLA versie 4.1.1 
basiswaarden 

Svrm VLA versie 
4.1.1 Ref2010 

Haven van Antwerpen 85 922 000 82 415 967 41 130 600 

Haven van Gent 20 657 000 3 354 269 1 077 029 

Haven van Zeebrugge 626 000 456 341 512 010 
 

Bron: Vlaamse Havencommissie (2016) en svrm VLA versie 4.1.1 

 

Absolute Cijfers havenbedrijf Gent (binnenvaart) 

 

In Tabel 4.2.3.7 worden absolute cijfers gerapporteerd over de uit- en inkomende stromen van 

binnenvaart voor de Haven van Gent . Uit deze cijfers blijken grote verschillen tussen de 

officiële cijfers van het Havenbedrijf Gent, de basiswaarden van het svrm VLA versie 4.1.1 

(factor x4 tot x9) en de resultaten volgens het referentiescenario. Dit verschil dient verder 

uitgeklaard te worden bij volgende versies van het vrachtmodel.  

 
Tabel 4.2.3.7: Uitgaande en inkomende stromen voor de Haven van Gent in tonnage 

 

 Havenbedrijf Gent 
(2011) 

Svrm (2010) 
basiswaarden 

Svrm (2010) 
Ref2010 

Haven Gent 
uitgaande stromen 

8 588 611 1 835 595 681 656 

Haven Gent 
inkomende stromen 

14 267 120 1 518 674 395 373 

 

Bron: Havenbedrijf Gent, 2012 

 

Absolute cijfers havenbedrijf Antwerpen (binnenvaart) 

 

Ook het Havenbedrijf Antwerpen rapporteert de uit- en inkomende stromen van binnenvaart. 

In Tabel 4.2.3.8 valt op dat de verschillen met de basiswaarden uit het svrm VLA versie 4.1.1 

minder groot zijn als bij de Haven van Gent (zie Tabel 3.4.7.6), maar de verschillen zijn 

groter met de waarden uit het referentiescenario. 

 
Tabel 4.2.3.8: Uitgaande en inkomende stromen voor de Haven van Antwerpen in tonnage 

 

 Havenbedrijf Antwerpen 
(2010) 

Svrm (2010) 
basiswaarden 

Svrm (2010) 
Ref2010 

Haven Antwerpen uitgaande 
stromen 

46 714 891 42 988 713 23 442 530 

Haven Antwerpen inkomende 
stromen 

39 206 802 39 427 254 17 688 070 

Bron: Havenbedrijf Antwerpen,  Statistisch Jaarboek 2015 
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Ook bij de Haven van Antwerpen valt het sterke verschil op van de absolute waarden in het 

referentiescenario 2010. 
 

Resultaten scenario’s wegvervoer 

 

Scenario’s 1 tot en met 12 in Tabel 4.2.3.9 tonen de effecten van kostenwijzigingen van 

wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een wijziging 

van de kostenparameters met 1%; 5%, 10% en -10%. In Tabel 3.6.1 werden de verwachte 

reacties opgenomen, waarbij het verwachte patroon is dat een prijsstijging een daling van de 

vraag (tonnages) tot gevolg heeft en omgekeerd: 

- Scenario’s 1 tot en met 4 tonen de verwachte reacties, waarbij de reactie sterker wordt 

naarmate de kostenwijziging groter wordt. Het valt op dat een kostenwijziging van het 

wegvervoer een minimaal effect heeft op de wegtonnages (categorie 0). Bij een 

kostenstijging met 10% van het wegvervoer, volgt een daling van het gevraagde 

tonnage wegvervoer tussen -2% en -5% (categorie --).  

- De kostendaling met 10% van het wegvervoer leidt tot een stijging van het 

wegvervoer tussen 2% en 5% (categorie ++). 

- De vraag naar wegvervoer stijgt ten gevolge van een stijging van de kostprijs van 

binnenvaart (scenario’s 5 tot en met 8), wat logisch is. Wat wel opvalt, is de 

gevoeligheid bij de stromen in relatie tot de Haven van Antwerpen. In scenario 5 kan 

men zien dat de uitgaande en inkomende stromen van de Haven van Antwerpen zich 

in de categorie ++ bevinden, terwijl in de andere zones er een minimaal effect is. 

- Scenario’s 9 tot en met 12 tonen de effecten van een kostenwijziging van het 

spoorvervoer. Hieruit blijkt dat de reacties iets minder sterk zijn in vergelijking met 

een wijziging van de kostprijs van binnenvaart. Een kostenwijziging met 1% voor 

binnenvaart heeft dus een sterker effect dan een kostenwijziging met 1% voor het 

spoorvervoer. Dit effect is terug te vinden in De Jong et al. (2011). Maar er zijn ook 

onderzoeken waarin het omgekeerde effect te vinden is. 

- In scenario’s 13-15 worden de effecten onderzocht van een aantal 

efficiëntiewijzigingen van het spoorvervoer (door middel van een verhoging van het 

aantal lege ritten en een verhoging van het aantal werkdagen per maand). Op basis van 

de resultaten merken we geen effecten in het luik Vervoerswijzekeuze. De effecten 

zullen plaatsvinden in het Toedelingsluik. Voor vervolgversies van het svrm VLA 

versie 4.1.1. zou men kunnen overwegen om deze effecten toch te integreren in het 

luik Vervoerswijzekeuze omdat een verhoging van het aantal lege ritten kostenstijgend 

is, waardoor men een daling van de vraag naar spoorvervoer verwacht (op voorwaarde 

dat deze kostenstijging wordt doorgerekend). 

- In scenario’s 16 en 17 worden de effecten berekend van een kilometerheffing voor 

zware vrachtwagens enerzijds en zware vrachtwagens en lichte vrachtwagens 

anderzijds. Hierbij werd een daling verwacht van het vervoerde tonnage via de weg. 

Uit de geaggregeerde resultaten blijkt het minieme effect op het vervoerde tonnage via 

de weg, met uitzondering van de inkomende stromen van de Haven van Gent. Dit zou 
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er ook op kunnen wijzen dat er geen of een minimale verschuiving is tussen de 

vervoerswijzen, maar dat er eerder een verschuiving is tussen type wegvoertuigen. 

Deze resultaten sluiten dus aan bij de bevindingen van VTM (2016) (zie bron 12 in 

Hoofdstuk 3.1). 

- Scenario’s 18 en 19 gaan uit van een efficiëntieverbetering van het spoorvervoer door 

een verhoogde beladingsgraad. Dit heeft nauwelijks effect op de vraag naar 

wegvervoer. Net zoals bij scenario’s 16 en 17 wordt geadviseerd om dit in nieuwe 

versies van het vrachtmodel toch te integreren in het luik vervoerswijzekeuze. 

- Gelijkaardige conclusies kunnen gemaakt worden voor de scenario’s 20 tot en met 27 

waarin telkens efficiëntiewijzigingen worden gemodelleerd. Ook hier blijken de 

minieme effecten. 

Tabel 4.2.3.9: Resultaten analyse vervoerswijzekeuze op basis van groei wegvervoer in categorieën 

volgens Tabel 4.2.2.1 
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Bron: Eigen samenstelling op basis van doorrekeningen met svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: Uit = uitgaande stromen; In = inkomende stromen; H Apen = Haven van Antwerpen; H Gent 

= Haven van Gent; Zeebrugge = Haven van Zeebrugge 

 

Resultaten scenario’s binnenvaart 

Voor de analyse in dit rapport gaan we dieper in op de geaggregeerde resultaten met focus op 

de scenario’s 1 tot en met 27, waarvoor de groei berekend is ten opzichte van het 

Referentiescenario 2010. De resultaten staan vermeld in Tabel 4.2.3.10. 

- In scenario’s 2 tot en met 4 worden een aantal onverwachte resultaten vastgesteld, 

zelfs op het geaggregeerde niveau Vlaanderen. Een kostenwijziging van het 

wegvervoer heeft dus niet altijd het verwachte effect op de vraag naar binnenvaart 

(uitgedrukt in tonnage). 

- De kostenwijziging van binnenvaart en spoor zelf (scenario’s 5 tot en met 12) leiden 

wel tot de verwachte resultaten. Wel wordt opgemerkt dat binnenvaart sterker reageert 

op kostenwijzigingen van binnenvaart zelf in vergelijking met kostenwijzigingen van 

spoorvervoer. 

- Opvallend is het minieme effect op binnenvaart ten gevolge van de invoering van een 

kilometerheffing (scenario’s 16 en 17), met uitzondering van de Haven van 

Zeebrugge. 

- Net zoals bij de analyse van het wegvervoer, valt het minieme effect op van 

efficiëntiewijzigingen (scenario’s 13-15 en 18-27), met uitzondering van de Haven 

van Zeebrugge. 
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Tabel 4.2.3.10: Resultaten analyse vervoerswijzekeuze op basis van groei binnenvaart in categorieën 

volgens Tabel 4.2.2.1 

 

 

 

Bron: Eigen samenstelling op basis van doorrekeningen met svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: Uit = uitgaande stromen; In = inkomende stromen; H Apen = Haven van Antwerpen; H Gent 

= Haven van Gent; Zeebrugge = Haven van Zeebrugge 

 

Resultaten scenario’s spoorvervoer 

Voor de analyse in dit rapport gaan we dieper in op de geaggregeerde resultaten met focus op 

de scenario’s 1 tot en met 27, waarvoor de groei berekend is ten opzichte van het 

Referentiescenario 2010. De resultaten staan vermeld in Tabel 4.2.3.11. 
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- Spoorvervoer lijkt sterker te reageren dan binnenvaart op een kostenwijziging van het 

wegvervoer. In de literatuur zijn er bronnen die aangeven dat de elasticiteiten van 

spoorvervoer groter zijn dan die van binnenvaartvervoer (Van de Voorde en 

Meersman (1997) and Jourquin (2014)), maar de resultaten in De Jong et al. (2011) 

geven het omgekeerde beeld. Beuthe et al. (2014) toont aan dat het afhangt van de 

vervoerde goederensoort of binnenvaart dan wel spoorvervoer sterker reageert op een 

kostenwijziging van wegtransport. Er zijn dus geen consistente resultaten in de 

literatuur. 

- Scenario’s 1 tot en met 12 geven de verwachte resultaten. 

- Net zoals bij wegvervoer en binnenvaart zijn er amper effecten waar te nemen ten 

gevolge van efficiëntiewijzigingen (scenario’s 13-15 en 18-27). 

- Opvallend zijn de resultaten van scenario 17 die de effecten tonen op het spoorvervoer 

ten gevolge van de invoering van een kilometerheffing voor zware en lichte 

vrachtwagens (categorie ++). In dit geval reageert spoorvervoer dus sterker dan 

binnenvaart. 

Tabel 4.2.3.11: Resultaten analyse vervoerswijzekeuze op basis van groei spoorvervoer in categorieën 

volgens Tabel 4.2.2.1 
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Bron: Eigen samenstelling op basis van doorrekeningen met svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: Uit = uitgaande stromen; In = inkomende stromen; H Apen = Haven van Antwerpen; H Gent 

= Haven van Gent; Zeebrugge = Haven van Zeebrugge 

 

Algemene conclusies vervoerswijzekeuze: 

- Efficiëntieverbeteringen (zoals stijging van de beladingsgraad) blijken minimaal effect 

te hebben in het huidige vrachtmodel (luik Vervoerswijzekeuze). Er wordt 

geadviseerd om dit in toekomstige versies terug op te nemen en modelmatig te 

verwerken in het luik Vervoerswijzekeuze. Efficiëntieverbeteringen leiden immers tot 

een daling van bijhorende kosten. 

- Het lijkt aangewezen om in de volgende versie van het vrachtmodel extra aandacht te 

besteden aan het binnenvaartluik in de vervoerswijzekeuze. Op basis van de berekende 

resultaten voor de geselecteerde gebieden, werden een aantal onverwachte resultaten 

vastgesteld. 

- Havens zijn vervoersgenererende polen. Het is daarom heel belangrijk dat deze 

stromen zo goed mogelijk zijn opgenomen. Bij nieuwe versies van het vrachtmodel 

moet hier de nodige aandacht op liggen, niet alleen door overleg met de Haven van 

Antwerpen, maar tevens met de Haven van Gent en Zeebrugge. Bij het gebruik van 

het vrachtmodel is het van cruciaal belang dat de betreffende Havenbedrijven zich 

kunnen vinden in de gebruikte data. 

- Indien er afwijkingen zijn ten opzichte van publieke cijfers, dient gemotiveerd te 

kunnen worden waarom deze verschillen optreden. Mogelijke oorzaken kunnen zijn: 

verschil in definitie van de modal split, verschil in gebruikte zoneringen,… 

- In een aantal gevallen stellen we een sterke daling vast van de geschatte volumes, 

maar met een meer aanvaardbare modal split verhouding. Echter, in het geval de 

volumes voor een MKBA worden gebruik, kan dit resulteren in onderschatte cijfers 

voor binnenvaart en spoorvervoer. Voor relatieve wijzigingen (in %) is het minder erg 

dat de volumes zijn onderschat. 
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4.2.5. Analyse voertuigmodel  

 

Analyse aantal voertuigen volgens referentiescenario (cijfers op jaarbasis) 

 

De Haven van Antwerpen publiceert in het Statistisch Jaarboek het totaal aantal uitgaande en 

inkomende binnenschepen op jaarbasis. Voor het jaar 2010 worden 57 150 aangekomen 

binnenschepen gerapporteerd, terwijl volgens het referentiescenario in totaal 20 839 worden 

berekend (Tabel 4.2.5.1.1).  Deze vaststelling hangt ook samen met de vastgestelde, sterke 

daling van de volumes binnenvaart.   

 

In 2011 bedroeg het aantal inkomende binnenschepen in de Haven van Gent 16 218, terwijl 

volgens de berekeningen in Tabel 4.2.5.1.1. 1 244 schepen worden gerapporteerd. 

 

Op basis van de analyses dient het sterke aanbeveling dat de binnenvaartcijfers een grondige 

analyse ondergaan (zowel voor de tonnages als het aantal binnenschepen). Indien er 

afwijkingen zijn ten opzichte van publieke cijfers, moeten deze uitgeklaard kunnen worden. 

Zo zou men zich kunnen afvragen hoe wordt omgegaan met bunkerschepen in havens. 

 
Tabel 4.2.5.1.1:  Gerapporteerd aantal binnenschepen op basis van Ref2010 

 

 
 

Bron: Eigen berekening op basis van svrm VLA versie 4.1.1 

 

Resultaten op basis van doorrekening scenario’s 

 

De scenario’s 1 tot en met 27 worden geanalyseerd per type voertuig. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gerapporteerde totalen door het vrachtmodel (geladen 

en lege voertuigen). 
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Hierbij moet opgemerkt worden dat in de analyse enkel rekening wordt gehouden met de 

klassieke 615 zones. In deze fase van het vrachtmodel wordt gebruik gemaakt van een aantal 

bijkomende zones, maar in samenspraak met MPS werd besloten om deze extra zones niet 

mee op te nemen in de analyse. 

Resultaten wegvervoer zware voertuigen 

In Tabel 4.2.5.2 worden de onverwachte resultaten getoond in het groen. 

Tabel 4.2.5.2: Analyse wegvervoer zware voertuigen (aantal voertuigen) 

 

 

 

Bron: Eigen samenstelling op basis van doorrekeningen met svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: Uit = uitgaande stromen; In = inkomende stromen; H Apen = Haven van Antwerpen; H Gent 

= Haven van Gent; Zeebrugge = Haven van Zeebrugge 

 

 



                             

Validatie strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1 – UA-TPR en POM Oost-Vlaanderen - Blz. 118 

 

Volgende zaken vallen op: 

- De inkomende stromen bij de Haven van Antwerpen tonen een onverwacht effect 

(scenario’s 3 en 4). Dit zou er op kunnen wijzen dat er een verschuiving plaatsvindt 

tussen types wegvervoer (van lichte vrachtwagens of bestelwagens enerzijds naar 

zware vrachtwagens). 

- Zeer opvallend is dat het aantal zware vrachtwagens ongewijzigd blijft in de 

scenario’s 16 en 17, terwijl er wel degelijk een wijziging was in de totale tonnages 

(analyse vervoerswijzekeuze). 

- Scenario’s 13-15 en 20-27 tonen geen effecten, wat onverwacht is. 

Resultaten wegvervoer lichte vrachtwagens 

In Tabel 4.2.5.3 worden de onverwachte resultaten getoond in het groen. 

Tabel 4.2.5.3: Analyse wegvervoer lichte vrachtwagens (aantal voertuigen) 
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Bron: Eigen samenstelling op basis van doorrekeningen met svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: Uit = uitgaande stromen; In = inkomende stromen; H Apen = Haven van Antwerpen; H Gent 

= Haven van Gent; Zeebrugge = Haven van Zeebrugge 

 

Volgende zaken vallen hierbij op: 

- Onverwachte resultaten zijn terug te vinden in scenario’s 6 tot en met 8 waarin 

kosteneffecten van binnenvaart worden gemodelleerd. 

- Ten gevolge van de invoering van rekeningrijden (scenario’s 16 en 17), neemt in een 

aantal gevallen het aantal lichte vrachtwagens toe (waar we een daling verwachten). 

- Efficiëntiewijzigingen lijken onverwacht geen effect te hebben op het aantal lichte 

vrachtwagens. 

 

Resultaten wegvervoer bestelwagens 

In Tabel 4.2.5.4 worden de onverwachte resultaten getoond in het. 

Tabel 4.2.5.4: Analyse wegvervoer bestelwagens (aantal voertuigen) 
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Bron: Eigen samenstelling op basis van doorrekeningen met svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: Uit = uitgaande stromen; In = inkomende stromen; H Apen = Haven van Antwerpen; H Gent 

= Haven van Gent; Zeebrugge = Haven van Zeebrugge 

 

Wat opvalt, is: 

- Een aantal onverwachte resultaten zijn vooral terug te vinden in de stromen in relatie 

tot de Haven van Zeebrugge. 

- Het is opvallend dat de scenario’s 16 en 17 (kilometerheffing) een daling tot gevolg 

hebben van het aantal bestelwagens (wat in tegenstelling staat tot het uitgevoerde 

literatuuronderzoek). 

 

Voor binnenvaart wordt in dit rapport een analyse uitgevoerd voor de categorieën direct 

vervoer (300, 600, 4500 en 9000). 
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Resultaten binnenvaart 300 ton 

In Tabel 4.2.5.5 worden de onverwachte resultaten getoond in het groen. 

Tabel 4.2.5.5: Analyse binnenvaart 300 ton laadvermogen (aantal voertuigen) 

 
 

 
 

 
 

Bron: Eigen samenstelling op basis van doorrekeningen met svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: Uit = uitgaande stromen; In = inkomende stromen; H Apen = Haven van Antwerpen; H Gent 

= Haven van Gent; Zeebrugge = Haven van Zeebrugge 

 

De opvallende zaken zijn: 

- De onverwachte resultaten bij scenario’s 1 tot en met 3, waar een stijging werd 

verwacht van het aantal voertuigen binnenvaart. Dezelfde conclusies tellen voor de 

scenario’s 9 tot en met 11. 
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- Eigenaardig is dat zowel bij de scenario’s 1 tot en met 3 enerzijds en scenario 4 

anderzijds, dezelfde negatieve effecten worden getoond. In principe zou het verwachte 

effect bij scenario 4 het tegengestelde effect moeten zijn van scenario 3. 

- Scenario’s 20 tot en met 27 blijken identieke resultaten te tonen. 

 

Resultaten binnenvaart 1350 ton 

In Tabel 4.2.5.6 worden de onverwachte resultaten getoond in het groen. 

Tabel 4.2.5.6: Analyse binnenvaart 1350 ton laadvermogen (aantal voertuigen) 

 
 

 

 
 

 
 

Bron: Eigen samenstelling op basis van doorrekeningen met svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: Uit = uitgaande stromen; In = inkomende stromen; H Apen = Haven van Antwerpen; H Gent 

= Haven van Gent; Zeebrugge = Haven van Zeebrugge 
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Conclusies zijn: 

- Scenario’s 1 tot en met 3 aantal voertuigen daalt, in scenario 4 daalt het aantal nog 

sterker. 

- Scenario’s 20 tot en met 27 blijken identieke resultaten te tonen. 

- Uit de analyses blijkt dat de scenario’s 13-15 en 20-27 dezelfde resultaten geven, 

waaruit blijkt dat de efficiëntiewijzigingen geen effect hebben op het totaal aantal 

geladen binnenschepen. 

 

Resultaten binnenvaart 4500 ton 

In Tabel 4.2.5.7 worden de onverwachte resultaten getoond in het groen. Ook hier merken we 

tal van onverwachte resultaten. 

Tabel 4.2.5.7: Analyse binnenvaart 4500 ton laadvermogen (aantal voertuigen) 
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Bron: Eigen samenstelling op basis van doorrekeningen met svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: Uit = uitgaande stromen; In = inkomende stromen; H Apen = Haven van Antwerpen; H Gent 

= Haven van Gent; Zeebrugge = Haven van Zeebrugge 

 

Het blijkt geen zin te hebben om efficiëntieverbeteringen door te rekenen (scenario’s 13-16, 

18-27). Deze verbeteringen blijken geen effect te hebben op de resultaten in het luik 

Vervoerswijzekeuze en het aantal (geladen) voertuigen. 

 

Resultaten spoorvervoer bloktreinen 

In Tabel 4.2.5.8 worden de resultaten getoond. In het algemeen zijn er geen onverwachte 

tekens, maar wel in een aantal gevallen geen of een minieme reactie. 

Tabel 4.2.5.8: Analyse spoorvervoer bloktreinen (aantal voertuigen) 
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Bron: Eigen samenstelling op basis van doorrekeningen met svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: Uit = uitgaande stromen; In = inkomende stromen; H Apen = Haven van Antwerpen; H Gent 

= Haven van Gent; Zeebrugge = Haven van Zeebrugge 

 

Hieruit blijkt: 

- In tegenstelling tot de analyse van de binnenvaartresultaten, valt bij het spoorvervoer 

op dat de scenario’s 1 tot en met 12 leiden tot verwachte resultaten. 

- Ook hier hebben de scenario’s 13-15 en 18-27 geen effecten op de resultaten. De 

effecten van de efficiëntiewijzigen vinden verder plaats in het model. 

- Zoals verwacht, leidt scenario 17 tot een stijging van het aantal spoortreinen. Langs de 

andere kant toont scenario 16 geen effecten. 
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Resultaten spoorvervoer intermodale treinen 

In Tabel 4.2.5.9 worden de resultaten getoond.  

Tabel 4.2.5.9: Analyse spoorvervoer intermodale treinen (aantal voertuigen) 

 

 

 

Bron: Eigen samenstelling op basis van doorrekeningen met svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: Uit = uitgaande stromen; In = inkomende stromen; H Apen = Haven van Antwerpen; H Gent 

= Haven van Gent; Zeebrugge = Haven van Zeebrugge 
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Resultaten spoorvervoer verspreid vervoer 

In Tabel 4.2.5.10 worden de resultaten getoond. De resultaten in de tabellen geven allicht een 

vertekend beeld. Zo wordt opgemerkt dat er geen waarnemingen zijn bij de inkomende 

stromen. Dit heeft allicht te maken met het feit dat niet alle zones werden meegenomen in de 

analyse. 

 

Tabel 4.2.5.10: Analyse spoorvervoer bloktreinen (aantal voertuigen) 

 
 

 
 

 
 

Bron: Eigen samenstelling op basis van doorrekeningen met svrm VLA versie 4.1.1 

Legende: Uit = uitgaande stromen; In = inkomende stromen; H Apen = Haven van Antwerpen; H Gent 

= Haven van Gent; Zeebrugge = Haven van Zeebrugge 
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4.2.6. Aantal voertuigkilometer 

 

Per scenario wordt door Cube het aantal voertuigkilometer (op dagbasis) gerapporteerd voor 

de drie vervoerswijzen. De gebruikte eenheid wordt echter niet vermeld in de rapportage. In 

Tabel 4.2.6.1 worden de absolute waarden en indices gerapporteerd voor de scenario’s 1 tot 

en met 12 (wijziging kostparameters) en 16 tot en met 17 (kilometerheffing). 

 

Het eerste dat opvalt in Tabel 4.2.6.1 zijn de gerapporteerde waarden voor het spoorvervoer. 

De waarde in het referentiescenario 2010 wijkt volledig af van de waarden in de scenario’s. 

Dat doet vermoeden dat in het referentiescenario iets verkeerd wordt berekend.  

 

Bekijken we de algemene evoluties van het wegvervoer, dan zien we dat de effecten minimaal 

zijn. Alle scenario’s tonen de verwachte reactie voor wegvervoer, behalve bij scenario 16 dat 

miniem stijgt (maar dat kan het gevolg zijn van afrondingen). Scenario 17 (kilometerheffing 

zware en lichte vrachtwagens) toont het sterkste effect. 

 

Opvallend is dat het referentiescenario 2010, scenario 16 en 17 identiek dezelfde cijfers geven 

(14 260.01), wat onverwacht lijkt. Volgens deze berekeningen heeft rekeningrijden geen 

effect op de voertuigkilometer voor binnenvaart. Een verklaring zou kunnen zijn dat het 

aantal voertuigen identiek blijft, maar de beladingsgraad is toegenomen. De overige 

scenario’s tonen dan wel weer verwachte evoluties. 

 
Tabel 4.2.6.1: Analyse voertuigkilometer voor een selectie van scenario’s (toepassing Cube) 

 

Bron: Eigen samenstelling op basis van doorrekeningen met svrm VLA versie 4.1.1.  

Bij de nieuwe versies van het vrachtmodel lijkt het nodig om een aantal controles uit te 

voeren voor wat betreft de berekening van de voertuigkilometer. Zo bleek voor spoorvervoer 

de berekende waarden volledig af te wijken van het referentiescenario. Daarnaast bleek de 

invoering van rekeningrijden geen effect te hebben op binnenvaart. 
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5. Formulering van algemene conclusies en aanbevelingen 
 

Het Strategisch Vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1 (svrm VLA versie 4.1.1) brengt de grote 

goederenstromen via de weg, het spoor en de binnenvaart door Vlaanderen in kaart, zowel 

voor de basistoestand (jaar 2010) als voor toekomstige jaren of onder de vorm van scenario’s. 

Hierdoor kunnen beleidsmaatregelen geëvalueerd worden.  

 

De projectuitvoerders (tijdelijke vereniging Universiteit Antwerpen – Departement Transport 

en Ruimtelijke Economie (UA-TPR) en POM Oost-Vlaanderen) hebben een validatie 

uitgevoerd van het svrm VLA versie 4.1.1. Als uitgangspunt hebben de projectuitvoerders 

zich in de positie gesteld van een “externe gebruiker”. Dat betekent dat zoveel mogelijk 

berekeningen door de projectuitvoerder zelf worden uitgevoerd. 

 

In het voorbereidend onderzoek werd een literatuurstudie uitgevoerd (Sectie 3.1) over 

bestaande verbanden tussen input- en outputvariabelen (in de context van de vraag naar 

goederenvervoer), gevolgd door een analyse van een rapport van het Departement MOW 

waarin de methodologische onderbouw van svrm VLA versie 4.1.1 werd besproken (Sectie 

3.2). 

 

Op basis van het voorbereidend onderzoek kunnen een aantal methodologische aanbevelingen 

geformuleerd worden in functie van nieuw te ontwikkelen versies van het vrachtmodel. 

 

Voor het luik Dataverzameling en –verwerking zijn volgende aanbevelingen opgenomen: 

- Men kan overwegen om in toekomstige versies ook rekening te houden met 

verliestijden en congestie aan sluizen (binnenvaart). 

- Er dient zo goed mogelijk afgestemd te worden met andere studies rond spoorvervoer 

waarin capaciteitsanalyses werden uitgevoerd. 

- Ook voor wegvervoer kan men overwegen om de effecten van congestie in te bouwen. 

Er wordt gesteld dat er op dagbasis geen congestie is, maar toch kunnen problemen 

met congestie er toe leiden dat andere vervoerswijzen worden gekozen of dat verladers 

herlocalisatie overwegen. 

- De noodzaak blijkt om een grondige analyse uit te voeren van binnenvaartdata. Er is 

onduidelijkheid omtrent de binnenvaartstromen die niet passeren via sluizen. Voor de 

Haven van Antwerpen werd een aparte analyse uitgevoerd, het lijkt aangewezen dit 

ook te doen voor de Havens van Gent en Zeebrugge.  

- Men zou kunnen overwegen om in de toekomst het vrachtmodel minder gedetailleerd 

aan te pakken. Hierdoor zou het tijdsintensieve karakter van de dataverzameling 

kunnen ingekort worden. 

- In het vrachtmodel werd het vervoer met bestelwagens geschat met behulp van een 

deterministisch model. Deze data konden niet afgetoetst worden met reële data. Het 

lijkt aangewezen om in de toekomst hier een oplossing voor te zoeken. 

- Containerisatiegraad van het wegvervoer is bepaald op basis van Nederlandse 

gegevens. Advies is om hier op zoek te gaan naar Vlaamse data hierover. 

- Het lijkt zinvol om in de toekomst te werken met meer gedifferentieerde 

kostenfuncties, bijvoorbeeld: 

o in functie van de afgelegde afstand of de “catchment area”;  

o een kostenfunctie die verschillend reageert op kleine en grote 

kostenwijzigingen; 

o aparte kostenfuncties voor havengerelateerde stromen. 
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Voor het luik Generatiemodel werden volgende suggesties opgesteld: 

- De opgenomen informatie in het rapport van het departement MOW is niet altijd even 

duidelijk voor een externe lezer/gebruiker. Sommige info is te summier beschreven. 

Er wordt voorgesteld om de beschrijving uit te breiden, rekening houdend met de 

geformuleerde vragen in Sectie 3.2.3. 

 

Het luik Distributiemodel (groeifactormodel en splitsingstabel) en het luik 

vervoerswijzekeuze is theoretisch correct. Wel wordt geadviseerd om de methode met de 

splitsfactoren verder toe te lichten in toekomstige documenten. 

 

Voor het luik Logistiek model wordt voorgesteld om verder af te stemmen en zich te 

positioneren met de lopende studie omtrent de inventarisatie van (Europese) DC’s in 

Vlaanderen. 

 

In het luik Voertuigmodel wordt gebruik gemaakt van Franse parameters voor het 

wegvervoer. In toekomstige versies lijkt het aangewezen om zoveel mogelijk gebruik te 

maken van Vlaamse parameters. 

 

Er zijn geen opmerkingen bij het luik Dagkalibratie en –toedeling. De andere luiken vallen 

buiten de validatie opdracht. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat de gevolgde methodologische aanpak theoretisch correct is.  

 

Na confrontatie van bestaande literatuur met de methodologische aanpak van het svrm VLA 

versie 4.1.1 konden een aantal aandachtspunten geïdentificeerd worden voor toekomstige 

ontwikkelingen van het vrachtmodel (Sectie 3.3). Zo werd opgemerkt dat in het svrm VLA 

versie 4.1.1 de effecten op congestie, havenconcurrentie en externe kosten niet zijn 

opgenomen. 

 

Na controle en analyse van de basisgegevens (Sectie 3.4) is gebleken dat de opgenomen 

toekomstige economische groeicijfers voor de Bruto Toegevoegde Waarde, de Private 

Consumptie, import en export momenteel iets hoger zijn dan verwacht.  

 

Bij de analyse van de geobserveerde waarden (basiswaarden 2010) in Sectie 3.4.7 bleken 

onder meer de grote verschillen met de publieke binnenvaartcijfers van de Haven van Gent. In 

toekomstige versies verdient het aanbeveling om de binnenvaartcijfers in detail te analyseren. 

 

Bij de voorbereiding van een volgende versie voor het vrachtmodel kan men overwegen om 

uit te zoeken welke de rol is van pijpleidingen in relatie tot concurrentie met 

hinterlandvervoer via weg, spoor en binnenvaart, maar ook in relatie tot havenconcurrentie. 

 

In het svrm VLA versie 4.1.1 valt op dat veel aandacht is gegaan naar de opname van cijfers 

voor de Haven van Antwerpen. Voor toekomstige versies kan men overwegen om een 

gelijkaardige oefening te doen met en in samenspraak met andere havens. Verder is 

luchthaven van Zaventem als aparte zone opgenomen. Op basis van terugkoppeling met MPS 

valt te betwijfelen of de kwantitatieve onderbouw hiervan voldoende is (betrouwbaarheid en 

correctheid van bijhorende tonnages). 
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Naast de theoretische doorlichting werd tevens een kwantitatieve doorlichting uitgevoerd van 

het svrm VLA versie 4.1.1. Hiervoor werden 46 scenario’s gedefinieerd (Sectie 3.5.1) die, na 

doorrekening, nieuwe waarden geven voor outputvariabelen (Sectie 3.5.2). Bij de selectie van 

inputvariabelen lag de focus op een aantal kostenparameters, beladingsgraden en aandeel lege 

ritten. Tevens werden de effecten bepaald van gewijzigde economische variabelen (Bruto 

Toegevoegde Waarde, Tewerkstelling, Export, Import, Private Consumptie en Bevolking. 

Deze nieuwe waarden kunnen dan vergeleken worden met het reeds bestaande 

referentiescenario 2010. In het referentiescenario 2010 werd de basistoestand (jaar 2010) 

geschat op basis van de onderliggende basiswaarden 2010.  

 

Hierbij werd ervoor gekozen om de analyse uit te voeren op basis van volgende gebieden: 

Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen, Haven Antwerpen, Haven Gent en Haven Zeebrugge 

(met telkens een opsplitsing tussen uitgaande en inkomende stromen). Voor de Haven van 

Oostende is geen aparte analyse uitgevoerd omdat deze zone niet als apart gebied is 

opgenomen in het svrm VLA versie 4.1.1 Analyses werden uitgevoerd op kolom- en rijtotalen 

voor de luiken Generatie, Distributie en Vervoerswijzekeuze (op basis van tonnages). Een 

gelijkaardige oefening werd gedaan voor het aantal voertuigen (luik Voertuigmodel). Tot slot 

werd een analyse uitgevoerd van het aantal voertuigkilometer per scenario. 

 

De projectuitvoerder had de ambitie om te beschikken over een eigen versie van het svrm 

VLA versie 4.1.1, om dan zoveel mogelijk berekeningen te kunnen uitvoeren. Tijdens het 

project werd echter beslist om deze piste te verlaten (wegens te veel technische problemen). 

Alle doorrekeningen met het vrachtmodel werden uiteindelijk uitgevoerd door MPS, waarna 

de projectuitvoerder (met behulp van zelf geschreven macro’s) de resultaten heeft beoordeeld 

(zie tevens Sectie 4.1). Wat hier vooral uit te leren valt, is dat de opdrachtgever keuzes moet 

maken omtrent het externe gebruik van het svrm VLA versie 4.1.1. Wil men een externe 

gebruiker simulaties laten uitvoeren, dan gebeurt dit best met behulp van een 

gebruiksvriendelijke interface. 

 

Na de doorrekening van de verschillende scenario’s (Sectie 4.2) werden de resultaten 

vergeleken met de vooropgestelde, verwachte resultaten (Sectie 3.6). 

 

Een vergelijking van de basiswaarden 2010 met de voorspelde waarden 2010 (analyse 

Productie-Attractie model in Sectie 4.2.1) heeft getoond dat hoge correctiefactoren zijn 

gebruikt om de geschatte waarden te corrigeren. Hoe hoger de aggregatie, hoe lager de 

correctiefactoren. Deze conclusie heeft gevolgen voor de bruikbaarheid van het model, 

waarbij de opdrachtgever een duidelijke afbakening moet maken bij de toepasbaarheid van 

het model. Zo blijkt dat het model niet bruikbaar zal zijn voor de analyse van 

bedrijventerreinen. 

 

Een aantal adviezen werden geformuleerd na de analyse van generatie en attractie (Sectie 

4.2.2). In een volgende versie van het vrachtmodel zou een controlemechanisme kunnen 

ingebouwd worden die rekening houdt met verwachte effecten. In het geval van een 

overwacht effect (vb. stijging in plaats van daling van tonnages) zou de nieuwe versie een 

“signaal” kunnen geven, of een lichte correctie doorvoeren. Opvallend zijn de sterke reacties 

van de tonnages die gelinkt zijn aan de Haven van Antwerpen. Tot slot zou men kunnen 

overwegen om maximum groeipercentages in te bouwen. 
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Bij de analyse van de vervoerswijzekeuze (Sectie 4.2.3) vallen de grote verschillen op voor 

binnenvaart. Doorrekening van de scenario’s leiden tot een aantal conclusies voor de 

vervoerswijzekeuze. Efficiëntieverbeteringen blijken een minimaal effect te hebben in het 

svrm VLA versie 4.1.1. Het is cruciaal dat havengerelateerde data zo goed mogelijk zijn 

opgenomen in het vrachtmodel (gegeven het vervoersgenererend karakter van de havens). 

Zijn er toch verschillen waar te nemen met publieke cijfers, dient gemotiveerd te kunnen 

worden waarom deze verschillen optreden. 

 

Uit de analyse van het voertuigmodel (Sectie 4.2.5) blijkt dat een aantal efficiëntiewijzigingen 

geen effect heeft op het aantal voertuigen, wat toch onverwacht is. De nodige aandacht moet 

door de opdrachtgever verder uitgaan naar het binnenvaartluik, waarin toch een aantal 

onverwachte resultaten zijn vastgesteld. 

 

Bij de nieuwe versies van het vrachtmodel lijkt het nodig om een aantal controles uit te 

voeren voor wat betreft de berekening van de voertuigkilometer. Zo bleek voor spoorvervoer 

de berekende waarden volledig af te wijken van het referentiescenario. Daarnaast bleek de 

invoering van rekeningrijden geen effect te hebben op binnenvaart. 

 

Tot slot kan bij de ontwikkeling van nieuwe versies van het vrachtmodel ook de aandacht 

gevestigd worden op het volgende: 

- Hoe zal men omgaan met evoluties van e-commerce? E-commerce leidt tot kleinere 

zendingen en toegenomen gebruik van bestelwagens. 

- Een suggestie kan zijn om duidelijke relaties te maken met bestaande 

klimaatactieplannen door externe effecten te laten berekenen. Het vrachtmodel 

beschikt over tonnages en tonkilometer die vermenigvuldigd kunnen worden met 

parameters van externe kosten (met behulp van bv. Emissie-submodellen). 

- Hoe dient men om te gaan met een groot nieuw infrastructuurproject (missing links)? 

Vanaf wanneer dienen parameters herschat te worden? 

- In het svrm VLA versie 4.1.1. wordt gebruik gemaakt van de kost van vervoer. Men 

zou kunnen overwegen om verder te werken met prijsgegevens (wat de verlader 

effectief betaalt). 

- Momenteel wordt enkel rekening gehouden met monetaire kosten in het svrm VLA 

versie 4.1.1. Men zou kunnen overwegen om ook rekening te houden met kwalitatieve 

variabelen. 

- Bijkomend onderzoek lijkt nodig om een beter zicht te krijgen op containerstromen, 

beladingsgraad en leegritten op het Vlaams grondgebied (bijvoorbeeld met behulp van 

de vorm van enquêtes). 

- Na de invoering van rekeningrijden in Vlaanderen dient uitgezocht te worden in welke 

mate Viapass-data bruikbaar zullen zijn voor de ontwikkeling van een nieuw 

vrachtmodel. 

- In de huidige versie van het svrm VLA versie 4.1.1 wordt gerapporteerd per 

vervoerswijze. In toekomstige versies kan men ook overwegen om intermodale 

resultaten te rapporteren (vb. op basis van trajecten die deels via wegvervoer en deels 

via binnenvaart verlopen). 

 

Samengevat kan gesteld worden dat het svrm VLA versie 4.1.1 theoretisch correct is 

opgebouwd, maar de nodige aandacht dient uit te gaan naar een aantal onverwachte 

kwantitatieve effecten. Een grondige analyse is zeker nodig van de opgenomen 

binnenvaartdata en havengebonden stromen (vooral Haven Gent), evenals een extra 
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controle van de kwantitatieve binnenvaartreacties. Tot slot dient ook bekeken te worden 

in welke mate het svrm VLA versie 4.1.1 makkelijk door externe partijen dient te 

kunnen gebruikt worden of niet. 
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Annex I: Lijst met afkortingen 
ADA 
AUT 
BBP 
BEL 
BWS 
CHE 
DEU 
EEU 
ET 
EUR 
Excl. 
Exp 
FOD 
FRA 
IB 
IBE 
I/C-waarde 
Imp 
I.k.v. 
I.p.v. 
ITA 
KBA 
Km 
LUX 
MER 
MPS nv 
MKBA 
MOW 
MPS 
NACE 
 
NLD 
NST/R 
 
NST 2007 
 
NUTS-x 
 
OVL 
PA 
PC 
POM OVL 
POP 
SBO 
SCA 

Geaggregeerd-gedisaggregeerd-geaggregeerd 
Oostenrijk 
Bruto Binnenlands Product 
België 
Bruto Toegevoegde Waarde 
Zwitserland 
Duitsland 
Europees Economische Unie 
Tewerkstelling 
EURO 
Exclusief 
Export 
Federale OverheidsDienst 
Frankrijk 
IndicatorenBoek 
Iberisch Schiereiland 
Intensiteit/Capaciteit-waarde 
Import 
In het Kader Van 
In plaats van 
Italië 
Kosten-Baten Analyse 
kilometer 
Luxemburg 
Milieu-Effecten Rapportage 
Mobiliteit In Zicht 
Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
Consortium MPS/PROGNOS/SIGNIFICANCE 
Goederenclassificatie (Nomenclature statistique des Activités économiques 

dans la Communauté Européenne) 
Nederland 
Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de 
Transport, Revisée (NST ingevoerd in 1961, NST/R ingevoerd in 1967) 
Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de 
Transport (ingevoerd in 2008) 
Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (1=Gewesten; 
2=Provincies; 3=Arrondissementen) 
Oost-Vlaanderen 
Productie-Attractie 
Private Consumptie 
Provinciale OntwikkelingsMaatschappij Oost-Vlaanderen 
Bevolking 
Strategisch BasisOnderzoek 
Scandinavië 
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SEU 
SP 
svrm VLA 
Tonkm 
UA-TPR 
 
UKI 
VOT 
WVL 

Zweden 
Stated Preference 
Strategisch Vrachtmodel Vlaanderen 
Tonkilometer 
Universiteit Antwerpen – Departement Transport en Ruimtelijke 
Economie 
Verenigd Koninkrijk  
Value of Time 
West-Vlaanderen 
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