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TRANSPORT & MOBILITEIT

LIMOBEL
De lange termijn effecten van beleids-
maatregelen op de mobiliteit in België

DUUR VAN HET PROJECT
Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011

BUDGET
710.294 €

SLEUTELWOORDEN
Freight and passenger transport, Policy packages, Sustainable transport, Modelling

broeikasgassen, op de fi levorming, op de ongevallen en op 
het welzijn (totaal en per bevolkingsgroep).

Methodologie

LIMOBEL bouwt voort op bestaande modellen van de drie 
teams die in het project betrokken zijn. Het zal die modellen 
uitbreiden en koppelen. Het eerste model is PLANET dat 
door het FPB ontwikkeld werd. Het is een projectiemodel op 
middellange en lange termijn van de vraag naar goederen- 
en personenvervoer in België en is bedoeld als een beleids-
ondersteunend instrument voor de FOD Mobiliteit en Ver-
voer. Het tweede model is NODUS, een model van het mul-
timodaal goederenvervoersnetwerk, dat bij FUCaM ontwikkeld 
werd. Het derde model is bij het VITO ontwikkeld en is een 
model om de milieu-impact te meten. Dat model bepaalt de 
uitstoot van verscheidene luchtvervuilende stoffen en broei-
kasgassen voor verschillende soorten voertuigen en bere-
kent de sociale kosten van die uitstoot aan de hand van de 
"impact pathway". 

LIMOBEL heeft als doel deze drie modelmatige benaderin-
gen aan elkaar te koppelen en uit te breiden. De belangrijk-
ste bijdragen zijn de volgende:

1. Een model opbouwen voor macro-economische projec-
ties op lange termijn op sectoraal (i.e. verschillende eco-
nomische bedrijfstakken) en regionaal (i.e. de drie Belgi-
sche gewesten) niveau met expliciete aandacht voor de 
wisselwerking tussen de economie en de transportsector. 
Dit betekent dat de veronderstelling van een exogene ma-
cro-economische ontwikkeling, zoals gemaakt in PLA-
NET en vele andere projectiemodellen, wegvalt. Een an-
dere uitbreiding ten opzichte van PLANET is de invoering 
van verschillende consumentengroepen zodat het verde-
lingseffect van beleidsmaatregelen kan worden geanaly-
seerd. Ten slotte zal het model rekening houden met de 
Belgische institutionele context met zijn gewesten en fe-
derale overheid.

CONTEXT

LIMOBEL behandelt drie prioritaire onderzoeksdomeinen 
die aan elkaar gerelateerd zijn: transport en mobiliteit, ener-
gie en milieu. Hoewel transport  belangrijke economische 
bijdragen levert, leidt transportgebruik ook tot vele proble-
men. Congestie, ongevallen en milieuproblemen zijn de 
meest belangrijke. Overheidstussenkomst is noodzakelijk 
om een duurzamer transportsysteem te realiseren. De doel-
stelling van LIMOBEL bestaat erin om de overheid te helpen 
bij haar besluitvorming, rekening houdend met de verschil-
lende doelstellingen die de overheid nastreeft.  

PROJECTBESCHRIJVING

Doelstelling

De doelstelling van LIMOBEL bestaat erin een volledig ope-
rationeel modelinstrument te ontwikkelen dat de impact van 
het vervoerbeleid op de economie en de uitstoot kan analy-
seren. Het project helpt de overheid bij haar besluitvorming 
wanneer zij verschillende doelstellingen nastreeft. Het pro-
ject zal langetermijnprojecties (tot 2030) van de vraag naar 
personen- en vrachtvervoer in België produceren. Er zal 
een basisscenario worden opgesteld, dat vergeleken zal 
worden met alternatieve beleidsscenario’s voor een duurza-
mer vervoer. De alternatieve beleidsscenario’s zullen reke-
ning houden met beleidspakketten zoals prijsvorming, regle-
mentering en infrastructuur. De prijsvorming en reglemente-
ring kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik als op 
het bezit van voertuigen. Naast transportinstrumenten zul-
len de scenario’s ook rekening houden met meer algemene 
instrumenten (zoals belasting op arbeid, transfers) om zo 
voor een begrotingsneutraliteit te zorgen. Er zal een kosten-
batenanalyse van de beleidspakketten gemaakt worden. 
LIMOBEL zal nagaan wat de impact is van die beleidsmaat-
regelen op de algemene economische prestaties, op de 
vraag naar goederen- en personenvervoer, op het energie-
verbruik, op de uitstoot van luchtvervuilende stoffen en 
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Opvolgingscomité

Voor de volledige en de meest up-to-date 
samenstelling van het Opvolginscomité, 
gelieve onze databank van federale on-
derzoeksacties (FEDRA) te bezoeken op 
http://www.belspo.be/fedra of 
http://www.belspo.be/ssd

2. Een verband leggen tussen het 
uitgebreide PLANET-model en 
NODUS, waardoor een realisti-
schere modelvorming kan worden 
uitgewerkt van de algemene ver-
voerkosten en de impact van infra-
structurele maatregelen. Het net-
werkmodel zal worden uitgebreid 
tot het personenvervoer zodat er 
rekening kan worden gehouden 
met de wisselwerking tussen het 
personen- en goederenvervoer.

3. Een verband leggen tussen het 
model dat de milieu-impact bere-
kent en de twee andere modellen. 
Het milieumodel zal worden geüp-
datet en zijn parameters zullen 
worden aangepast zodat het ge-
bruikt kan worden voor een tijds-
horizon tot 2030. Bovendien zal 
de methodologie ook tot het mari-
tiem transport worden uitgebreid.

INTERACTIE TUSSEN DE 
VERSCHILLENDE PARTNERS

Elk team is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van 1 specifi ek luik uit 
het project: het FPB staat in voor de 
macro-economische projecties, 
GTM voor het netwerkmodel en 
VITO voor het model dat de milieu-
impacts berekent. De drie teams 
staan in voor de koppeling van de 
drie modelmatige benaderingen, 
vermits dit een van de belangrijkste 
bijdragen van het project vormt. 

VERWACHTE RESULTATEN 
EN/OF PRODUCTEN

Het eindproduct van LIMOBEL be-
staat uit twee delen: (1) een volledig 
operationeel modelinstrument en (2) 
een aantal kosten-batenanalyses 
van alternatieve beleidsmaatrege-
len.

De lange termijn effecten van beleidsmaatregelen op de 
mobiliteit in België 

Het FPB maakt studies en vooruit-
zichten over economische, sociaal-
economische en ecologische be-
leidsvraagstukken. Het team Ener-
gie-Transport heeft o.a. expertise in 
het opstellen en analyseren van 
transportindicatoren, satellietreke-
ningen en langetermijnvooruitzich-
ten voor transport. 

GTM is een interdepartementele on-
derzoekseenheid van FUCaM 
Het onderzoek van de laatste jaren 
omvat o.a. kosten-baten en multicri-
teria analyses van transportinfra-
structuur, en de monetaire waarde-
ring van kwalitatieve attributen van 
transport. GTM heeft de NODUS 
software ontwikkeld. 

VITO voert klantengericht onder-
zoek uit en ontwikkelt vernieuwende 
producten en processen in het do-
mein van energie, milieu en materi-
alen. De afdeling integrale mi-
lieustudies staat in voor de ontwik-
keling en toepassing van evalua-
tiemodellen voor duurzame ont-
wikkeling. 

CONTACT INFORMATIE

PARTNERS -  ACTIVIT IES


