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Aanvraagformulier Verkeersmodellen1 

Het team Verkeersmodellen van de afdeling Beleid van het departement MOW zal op basis van deze aanvraag bekijken 
welk modelinstrumentarium (strategisch verkeersmodel en/of microsimulatiemodel en/of macroscopisch 
dynamisch verkeersmodel of andere) het meest geschikt is om deze vraag te beantwoorden. 

Deze aanvraag wordt enkel goedgekeurd door het team Verkeersmodellen van de afdeling Beleid (dep. MOW) indien een 
bepaalde entiteit (afdeling, agentschap, …) van de Vlaamse overheid betrokken is bij de opmaak van het project of de 
studie waarvoor de gegevens vanuit de verkeersmodellen worden aangevraagd.

Aanvragende (overheids)instantie(s) 

- Aanvragende instantie(s):     
- Contactperso(o)n(en):     
- Contactgegevens aanvragende instantie: 

Project/studie waarvoor gegevens/resultaten nodig zijn 

- Titel:     
- Omschrijving:     
- Opdrachtgever(s):     
- Contactperso(o)n(en) opdrachtgever(s): 
- Contactgegevens opdrachtgever(s):     
- Overige betrokken actoren:     
- Start- en einddatum van project/studie:  
- Uitvoerder(s) (studiebureau(s)):     
- Contactperso(o)n(en) uitvoerder(s):     
- Contactgegevens uitvoerder(s):     

Beschrijving van gevraagde resultaten 

- (Uitvoerige) motivatie/doel aanvraag: 

1 In te vullen door de aanvragende instantie en terug te sturen naar verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be  
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- Studiegebied (eventueel kaart bijvoegen): 

 Deze aanvraag betreft basisgegevens/basisresultaten 

Deze aanvraag betreft doorrekeningen van scenario's. Hieronder volgt een gedetailleerde 
omschrijving  van de gevraagde scenario's (eventueel schematisch):  
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Aanvraagformulier Strategische Verkeersmodellen1 
Uitvoeren van studies met een verkeersmodel 

Indien goedgekeurd door het team Verkeersmodellen van de afdeling Beleid (dep. MOW), geldt deze aanvraag ook 
als licentieovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de betrokken partij(en). De licentienemer(s) wordt/worden 
geacht de licentieplichten zoals vermeld in dit aanvraagformulier te respecteren. 

1 In te vullen door de aanvragende instantie en terug te sturen naar verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be  

- Actuele verkeerstellingen beschikbaar ? (aankruisen en omschrijven) 
ja: 
neen 

-      Onderstaande resultaten voor 
huidige situatie (basisjaar 2017) 
toekomstige situatie (basisjaar 2030)  

-      Tabellen naar toers/verplaatsingen
verdeling over motieven en modi 
gepresteerde afstand naar motief en mode 
duurzame mobiliteit
verdeling over afstand en motief
verdeling over afstand en mode
verdeling over afstand en leeftijd
modale verdeling naar afstandsklasse 
absolute verdeling over tijdstip heen en 
terug verdeling over modi en occupatie    

HB-matrices naar motieven 

werk
zakelijk
educatie 
boodschappen doen 
shoppen 
recreatie
overige

school
winkel
overige  

Volwassenen

Kinderen

HB-matrices naar modi 
bestuurder
passagier
ov
fiets
te voet

Bovenstaande tabellen opleveren naar:

verplaatsingen
toers
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Aggregatie 

zoneniveau 
gemeenteniveau 
vervoerregioniveau 
andere:

- Mogelijke verkeersmodellen

Vrachtmatrices

Zonering met socio-demografische gegevens

-     Netwerkbestanden

inputnetwerk
resultaatnetwerk
selected Link Analyses (SLA's)

- Mogelijke tijdstippen/modelperiodes 

dagtotaal
spitsuur ochtend (8) 
spitsuur avond (17) 
mogelijke uren (0 - 23):

Zijn er reeds resultaten opgeleverd voor dit project/studie en welke? 
ja    
neen

Aangeleverd in:

shapeformaat
figuren

HB-matrices naar motieven en modi: definieer combinatie van motieven en modi

-       Gewenste termijn opleveren resultaten:

Uw aanvraag wordt binnen de 30 werkdagen al dan niet goedgekeurd.
Binnen deze termijn koppelen we terug over wanneer we uw aanvraag kunnen behandelen. Indien de 
beschrijving van de scenario’s en/of benodigde resultaten voldoende duidelijk is, koppelen we binnen deze 
termijn ook terug over wanneer u de resultaten kan verwachten. Indien er nog onduidelijkheden zijn over de 
verwachtingen in deze aanvraag, zullen we u binnen deze 30 werkdagen contacteren voor het vastleggen van 
een overleg om deze onduidelijkheden weg te werken. Een timing kan pas opgesteld worden eens deze 
onduidelijkheden weggewerkt zijn.
De opgegeven timing geldt enkel voor de scenario’s en resultaten/analyses die in het aanvraagformulier 
gevraagd worden. Indien er extra scenario’s/analyses dienen te gebeuren, zal op dat moment een nieuwe timing 
opgesteld worden binnen de 30 werkdagen nadat het bekend is dat er extra doorrekeningen/analyses dienen te 
gebeuren.
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Licentieplichten van de aanvragende partij(en) 

De aanvragende partij(en) verbindt/verbinden zich ertoe elk gebruik van de opgeleverde resultaten 
stop te zetten nadat de studie waarvoor de doorrekeningen aangevraagd zijn, beëindigd is. 

De aanvragende partij(en) mag/mogen de resultaten enkel aanwenden in het kader van de studie 
waarvoor de doorrekeningen aangevraagd zijn. Voor gebruik van de resultaten in het kader van 
andere, aanverwante studies dient toestemming gevraagd te worden aan de afdeling Beleid (team 
Verkeersmodellen). 

Het is de aanvragende partij(en) in geen geval toegestaan om de resultaten geheel of gedeeltelijk, op 
zich of in herkenbare vorm, aan enige derde ter beschikking te stellen, over te dragen of ter inzage te 
geven; tenzij dit resultaten betreffen die werden opgenomen in de rapportage van de studie 
waarvoor de opgevraagde resultaten werden verstrekt. 

Het is de aanvragende partij(en) onder geen beding toegestaan om op basis van de opgeleverde 
resultaten diensten te verstrekken. 

De aanvragende partij(en) bezorgt/bezorgen na afloop van de studie waarvoor de doorrekeningen 
aangevraagd zijn een kopie van het eindrapport aan de afdeling Beleid (team Verkeersmodellen) en 
dit binnen één maand na publicatie. 

De aanvragende partij(en) verbindt/verbinden zich ertoe de afdeling Beleid (team Verkeersmodellen) 
te vermelden als bron van de opgeleverde resultaten en dit in elke publicatie of rapportage waarin 
gebruik gemaakt wordt van deze resultaten. 
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Voor uitvoerende (private) partij 1 
Firma: 
Naam: 
Functie: 

Voor akkoord met licentieplichten, 

Voor uitvoerende (private) partij 2 
Firma: 
Naam: 
Functie: 

Voor akkoord met licentieplichten, 

Voor uitvoerende (private) partij 4 
Firma: 
Naam: 
Functie: 

Voor akkoord met licentieplichten, 

Voor uitvoerende (private) partij 6 
Firma: 
Naam: 
Functie: 

Voor akkoord met licentieplichten, 

Voor uitvoerende (private) partij 3 
Firma: 
Naam: 
Functie: 

Voor akkoord met licentieplichten, 

Voor uitvoerende (private) partij 5 
Firma: 
Naam: 
Functie: 

Voor akkoord met licentieplichten, 
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Goedkeuring:2  

 Dossiernummer: 

Voor team Verkeersmodellen (afdeling Beleid) 

2 in te vullen door departement Mobiliteit en Openbare Werken 

tabellen naar toers/verplaatsingen
HB-matrices naar motief
HB-matrices naar mode
HB-matrices naar motief en mode
vrachtmatrices
zonering met socio-demografische gegevens
netwerkbestanden

Mogelijke verkeersmodellen:

huidige situatie
toekomstige situatie
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