
De Belgische mobiliteit staat voor veel uitdagingen 
die de komende jaren moeten worden aangepakt. 
De sterke congestie van de Belgische wegen is 
nefast voor zowel de ondernemingen als de burgers. 

vrachtwagen  en 61% van de verplaatsingen gebeurde 
met de auto . Die congestie veroorzaakt kosten 
door de verloren uren, het teveel aan verbruikte 
brandstof en de uitstoot . Het Belgian Mobility 
Dashboard  (lees hieronder ook 'Belgian Mobility 

Dashboard - een instrument om de evolutie van 
de mobiliteit te beoordelen', p. 34) raamt die 
kosten voor 2021 op meer dan 4,5 miljard euro, 

grote veranderingen, zou de situatie er alleen op 
achteruitgaan. Zo gaat het Federaal Planbureau 
uit van een toename van het vrachtvervoer met 
meer dan 25% tegen 2040 . Het passagiersvervoer 
zal in die periode met bijna 10% toenemen , 
voornamelijk als gevolg van de bevolkingsgroei . 

EXTRA MOBILITEIT
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De mobiliteit van personen en goederen is een essentiële uitdaging voor onze 
samenleving. Door te voldoen aan onze verplaatsingsbehoeften en burgers 
dichter bij elkaar te brengen speelt ze immers een cruciale rol in ons sociaal 
weefsel. Door het verkeer van goederen 
en koopwaar mogelijk te maken, draagt 
ze ook bij aan onze economische 
welvaart. Voor het behalen van de 
klimaatdoelstellingen zijn alle ogen 
bovendien op de mobiliteit gericht. Maar 
hoever staan we in België? Hoe evolueert 
de gemiddelde transportgerelateerde 

2-uitstoot? Hoeveel kost de 
congestie ons op jaarbasis? Welke 
uitdagingen moeten we aanpakken en, 
vooral, welke oplossingen moeten we 
implementeren? Het VBO lanceerde 

een instrument om inzicht te krijgen 
in de prestaties van onze mobiliteit in 
al haar facetten: het Belgian Mobility 
Dashboard. 



De sector van de mobiliteit en de logistiek 
speelt een belangrijke rol in de strijd tegen de 
klimaatopwarming. In België is die sector namelijk 
verantwoordelijk voor ongeveer 22% van de  
CO2-uitstoot. Als we het Europese doel van 55% 
minder uitstoot tegen 2030 willen bereiken, 
moeten we de verplaatsingen van personen en 
goederen dringend vergroenen. 

In 2016 stelde het VBO een �mobiliteitsvisie�  voor 
België op, met 50 uit te voeren maatregelen. Die 
oplossingen bestrijken veel mobiliteitsaspecten, 
o.a.: 
> de vervoerinfrastructuur onderhouden, 

aanvullen en op peil brengen;

infrastructuur ontwikkelen;
>  het (de) best aangepaste vervoersmiddel(en) 

voor een traject kiezen;
>  het voertuigengebruik optimaliseren dankzij de 

deeleconomie;
>  het voertuigenpark �groener� maken dankzij 

innovatie;

invoeren; 
>  een mobiliteitsbudget invoeren in 

ondernemingen om de mobiliteitskeuze van de 
werknemers te verruimen; 

>  bezinning over de organisatie van de 
samenleving om verplaatsingen te vermijden 
en/of de spreiding ervan in de tijd bij te sturen;

>  de governance inzake mobiliteit verbeteren.

Zes jaar later is het geruststellend te zien dat er al 
enkele veranderingen werden doorgevoerd. Een 
voorbeeld daarvan zijn de mobiliteitsplannen
die door elk gewest zijn ontwikkeld. Het 
Brusselse Gewest is bezig met de geleidelijke 
uitrol van het �Good Move�-plan. In Vlaanderen 
heeft het mobiliteitsplan het concept van 
�basisbereikbaarheid� voortgebracht. In Wallonië 
werd het �Plan mobilité et infrastructure pour 
tous� voor de periode tot 2026 goedgekeurd. 
Ook op federaal niveau wordt gewerkt aan 
mobiliteitsvisies, bv. aan een spoorvisie voor het 
personen- en het goederenvervoer. 

De  is sinds kort aangepast om de 
vergroening van wagens en de installatie van 
laadpalen door particulieren en bedrijven aan te 
moedigen. Zo zullen vanaf 2026 nieuwe regels 
gelden, zodat alleen emissievrije bedrijfswagens 
nog in aanmerking komen voor belastingvoordelen. 

8 www.vbo.be / Publicaties / 
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verplaatsingen. 

Multimodaliteit wordt meer en meer een realiteit, 
onder meer door het mobiliteitsbudget. Ook 
�mobility as a service�-toepassingen werden de 
laatste jaren sterk ontwikkeld, hoewel het gebruik 
ervan nog beperkt is.

In de nasleep van het coronavirus hebben 
telewerken en het gebruik van nieuwe 
technologieën een hoge vlucht genomen en dat 
zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het woon-
werkverkeer
algemeen moet nog worden geëvalueerd.

Naast die verbeteringen zijn er nog veel grote 
problemen. We stippen er zes aan:
1.  Om te beginnen is er nog steeds geen sprake van 

een interfederale mobiliteitsvisie, waar het VBO 
en andere actoren nochtans al lang vragende 
partij voor zijn. Mobiliteit houdt echter niet op 
aan de gewestgrenzen. Meer samenwerking 
in verschillende transversale dossiers is van 
essentieel belang. De regeringen zouden die 
kwesties moeten inventariseren en zich ertoe 
verbinden er samen aan te werken. 

2.  Het beginsel van technologische neutraliteit
wordt nog steeds onvoldoende in acht genomen. 
Om tot een drastische vermindering van onze 
CO2-uitstoot te komen en onze doelstellingen 
te bereiken zullen alle mogelijke oplossingen 
nodig zijn. Het regelgevend kader moet die 
ontwikkelingen mogelijk maken en aanmoedigen. 

3.  Er is nog altijd een achterstand inzake onderhoud 
van de infrastructuur, in het bijzonder bij 
de spoorwegen. Hetzelfde geldt voor de 
oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen 

ontwikkeling van die nieuwe technologieën 
mogelijk te maken, moeten er absoluut robuuste 
infrastructuurnetwerken worden opgezet. 

4. Hoewel multimodaliteit een begrip is dat meer 
en meer ingang vindt, is de integratie ervan, om 
te beginnen in het openbaar vervoer, nog geen 
realiteit, of het nu gaat om dienstregelingen, 
tarieven, ticketverkoop ... Hetzelfde probleem 
doet zich voor bij het vrachtvervoer, vooral 
wegens de hoge kosten van overslag. 

5. Het regelgevend kader kan nog op vele punten 
worden vereenvoudigd. Zo zijn er bijvoorbeeld 
problemen met de logistiek, zowel per spoor 
als over de weg. De regelgeving moet worden 
herbekeken om ze enerzijds te vereenvoudigen 
(bv. richtlijnen voor treinen in een gesloten 
circuit) en anderzijds om nieuwe technologieën 
een kans te geven en ze te promoten.

�HET BELGIAN MOBILITY 
DASHBOARD BIEDT EEN 
GEDETAILLEERD, EVOLUTIEF 
PANORAMA VAN DE KRITIEKE 
INDICATOREN VAN DE 
MOBILITEIT OVER LAND. DOOR 
FEITELIJKE GEGEVENS TER 
BESCHIKKING TE STELLEN, 
MOET HET BMD MEER INZICHT 
BIEDEN IN DE SATURATIE 
VAN DE DOMINANTE 
VERVOERSWIJZEN, 
HET POTENTIEEL 
VAN ALTERNATIEVE 
VERVOERSWIJZEN AANTONEN, 
DE ORGANISATIE VAN 
DE VERKEERSSTROMEN 
ONDERSTEUNEN EN DE 
ONTBREKENDE SCHAKELS IN 
DE TRANSPORTNETWERKEN 
BLOOTLEGGEN. AAN DE 
HAND VAN CIJFERS MOET 
HET DE OPTIMALISERING 
VAN ALLE BESCHIKBARE 
VERVOERSWIJZEN 
EN HUN ONDERLINGE 
AFHANKELIJKHEID 
BEVORDEREN. HET MOET 
INFO VERSCHAFFEN OVER 
COLLABORATIEF BELEID TEN 
GUNSTE VAN EEN EFFICIËNTE, 
TOEGANKELIJKE EN 
DUURZAME MOBILITEIT�

Philippe Dehennin, voorzitter 



6.  Wat de  betreft, wachten we nog steeds op 

voor het gehele Belgische grondgebied. Die zou 
gelden voor alle voertuigen op de weg en variëren 
naargelang van het tijdstip van de dag en de locatie. 

administratieve last voor de vervoersintensieve 
sectoren niet verzwaard wordt en rekening wordt 
gehouden met de internationale concurrentie 
waaraan onze bedrijven blootstaan. De ontvangsten 

de verbetering van de infrastructuur en de 
vervoersdiensten. Tegelijk zouden de taksen op 
voertuigbezit zoals de belasting op inverkeerstelling 
en de verkeersbelasting worden afgeschaft. 

Er zijn dus enkele veranderingen op til, maar die 
vragen tijd en er moeten nog heel wat hefbomen 
worden geactiveerd om ervoor te zorgen dat 
België een logistiek knooppunt blijft en toch zijn 
klimaatdoelstellingen haalt. 

Meten is weten! Er bestond in België tot nog 
toe geen platform dat een brede waaier aan 
mobiliteitsindicatoren samenbrengt. Daarom 
hebben het VBO en FEBIAC besloten hun krachten 
te bundelen en het Belgian Mobility Dashboard 
(BMD)  te lanceren, een voor iedereen toegankelijk 
digitaal platform met regelmatig bijgewerkte kritieke 
mobiliteitsindicatoren voor het hele Belgische 
grondgebied. 

Om er zeker van te zijn dat de gebruikte aanpak en 
methodologie de juiste was, deden het VBO en FEBIAC 
een beroep op Transport & Mobility Leuven, een in 
deze materie gespecialiseerd en erkend adviesbureau.

Het BMD moet een instrument zijn dat kan worden 
ingezet om een constructief, op feiten gebaseerd 
debat te voeden. Op die manier kunnen we allemaal 
samen bijdragen aan de mobiliteit van morgen.

Het is de bedoeling dat het dashboard op termijn tal 
van mobiliteitsaspecten bestrijkt: 

zones van economische activiteit ...);
> verkeer van personen (gemiddelde afgelegde 

afstand, bezettingsgraad van de wagens ...);
>  verkeer van goederen (aandeel van elke 

vervoerswijze ...);
> infrastructuur (parkings, oplaadinfrastructuur, 

2-uitstoot, 
luchtverontreiniging ...);

> multimodaliteit (multimodale punten, integratie 
van verschillende vervoerswijzen ...);

>  congestie en vertragingen op de weg (verloren tijd, 
congestie, kosten ...);

>  stiptheid van het openbaar vervoer; 
> voertuigenpark (per type voertuig, per type 

brandstof ...).

10 https://mobilitydashboard.be

�HET VBO IS ERG TEVREDEN 
MET DE ONTWIKKELING 

VAN DEZE TOOL. DE 
MOBILITEIT VAN PERSONEN 

EN GOEDEREN IS EEN 
ESSENTIËLE FACTOR DIE 

VAN GROOT BELANG IS 
VOOR DE ECONOMISCHE 

ACTIVITEIT VAN ONS 
LAND. OP DIT MOMENT 

IS DE MOBILITEIT IN ONS 
LAND NIET OPTIMAAL 

GEORGANISEERD. DE 
VERKEERSCONGESTIE IS 

EEN VAN DE GROOTSTE 
PROBLEMEN VOOR ZOWEL 

DE ONDERNEMINGEN 
ALS DE BURGERS. DEZE 

BAROMETER MOET ONS 
IN STAAT STELLEN OM 
DE SITUATIE IN BELGIË 

OBJECTIEF TE EVALUEREN, 
ZODAT WE SAMEN ALLE 

NODIGE HEFBOMEN 
KUNNEN INZETTEN VOOR 

EEN VLOTTERE, GROENERE 
EN MULTIMODALE 

MOBILITEIT"



De eerste versie van het Belgian Mobility Dashboard 
werd op 25 januari 2022 openbaar gemaakt. Er zijn nu al 
meer dan 40 indicatoren in opgenomen en daar komen 
er in de toekomst nog bij. Hieronder vindt u een kort 
overzicht van de aspecten die nu al aan bod komen. 

Eerst en vooral kunnen we op het dashboard in realtime 
de congestie op het Belgische structurerende netwerk 

gegevens geanalyseerd. 

Met de dagelijks bijgewerkte kalender kunt u dagen, 
weken, maanden of zelfs jaren met elkaar vergelijken. 
De congestie kan voor elke dag van uur tot uur worden 
geanalyseerd, om zo de piek- en daluren, ons in België 
welbekend, te kunnen bepalen. Dat is nog niet alles. Het 

kunnen worden uitgesplitst per gewest, om een nog 
preciezer beeld te krijgen. 

Daarnaast vonden het VBO en FEBIAC het ook essentieel 
om te weten hoeveel de congestie België jaarlijks kost. 
Daartoe hebben we samen met Transport Mobility 
Leuven een indicator ontwikkeld die niet alleen rekening 
houdt met de verloren tijd, maar ook met het extra 
brandstofverbruik en de uitstoot als gevolg van die 
congestie. Het dashboard biedt dus zowel een globaal 
als een maandelijks overzicht van de congestiekosten 

Maar mobiliteit is natuurlijk meer dan het wegverkeer 
alleen. Daarom vonden we het belangrijk om ook 
indicatoren voor andere vervoerswijzen op te nemen. 
Dankzij de open data die Infrabel ter beschikking stelde, 
kunnen we de stiptheid van de treinen voor elk station 
nu zeer visueel weergeven. 



Multimodaliteit is een van de oplossingen die 
we moeten aanmoedigen om de mobiliteit van 
morgen te verbeteren. Onderstaande kaart 
toont het aantal multimodale knooppunten in 
elke gemeente, inclusief openbaar vervoer en 

aangevuld met andere vervoerswijzen. 

Een van de aspecten die aan bod komen 
is het voertuigenpark, dat bestaat uit 
zowel personenwagens als bestelwagens, 

Aan de hand van de beschikbare indicatoren 
kunnen we de verdeling van de nieuwe 
inschrijvingen per brandstoftype en per type 
eigenaar bekijken en daarnaast ook de evolutie 
van de euronormen volgen. Op het dashboard 

evolueert doorheen de tijd, door het ene jaar 
met het andere te vergelijken. Zo zien we 
bijvoorbeeld dat de inschrijvingen van benzine- 
en dieselvoertuigen in 2021 zijn afgenomen 
ten voordele van elektrische wagens (volledig 
elektrische wagens of hybride). Net zoals 
bij de congestie kan die informatie worden 
uitgesplitst per gewest en per voertuigtype 

Ten slotte wordt in deze eerste versie 
van het dashboard aandacht besteed aan 
voertuigkenmerken die samenhangen met de 
CO2-uitstoot van onze mobiliteit, een grote 
uitdaging voor de toekomst. Het Belgian 
Mobility Dashboard toont het CO2-percentage 
voor nieuw ingeschreven wagens, alsook het 
CO2-percentage per type eigenaar en per type 
brandstof.

Zoals gezegd zal het dashboard de 
komende maanden en jaren verder worden 
aangevuld met tal van indicatoren en nieuwe 
elementen, zoals verkeersveiligheid, andere 
vervoerswijzen, oplaadinfrastructuur en ga zo 
maar door, zodat het uiteindelijk alle aspecten 
van de mobiliteit bestrijkt. Kortom, deze 
barometer moet elk van ons (beleidsmakers, 
ondernemers, werknemers, studenten, 
gepensioneerden, noem maar op) bewust 
maken van de huidige situatie en ons helpen 
alle hefbomen voor een vlottere, groenere en 
multimodale mobiliteit te activeren. 

�METEN IS WETEN! WETEN HOE DE BELGEN LEVEN EN ZICH VERPLAATSEN. 
HUN VERPLAATSINGSGEWOONTEN ONDER DE LOEP NEMEN. IK KIJK ER 
DUS NAAR UIT OM DE CIJFERS VAN HET BELGIAN MOBILITY DASHBOARD, 
DIE OVERIGENS TOEGANKELIJK ZIJN VOOR IEDEREEN, TE VOLGEN. HET IS 
ESSENTIEEL DAT WE ONZE MOBILITEITSGEWOONTEN, DIE GOED ZIJN VOOR 

ZODAT WE ZE KUNNEN AANPASSEN AAN DE MOBILITEIT VAN MORGEN. 
DANKZIJ DIT INITIATIEF VAN HET VBO EN FEBIAC KUNNEN WE DE KRACHTEN 
BUNDELEN OM HET DRINGENDE KLIMAATPROBLEEM AAN TE PAKKEN.�

Georges Gilkinet, vice-eersteminister en federaal minister van Mobiliteit


