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TRANSPORT & MOBILITEIT

PROMOCO
Professionele verplaatsingen 
en bedrijfswagens

DUUR VAN HET PROJECT
01/01/2007 – 31/01/2009

BUDGET
368.857 €

SLEUTELWOORDEN
professional mobility, car ownership, data collection, company cars

De doelstelling van dit onderzoek is te komen tot een gear-
gumenteerde conclusie met betrekking tot de globale impact 
van bedrijfswagens op duurzame mobiliteit. 

Methodologie 

De netwerkpartners zullen het onderzoek organiseren vol-
gens drie hoofdlijnen: specifieke data verzameling, model-
lering van de impact van bedrijfswagens en beschrijving van 
de correlaties tussen hun beschikbaarheid en de bereik-
baarheid van de werklocatie. 
De data verzameling is nodig om cruciale informatie over 
het onderwerp te verzamelen. Naast de gebruikelijke socio-
economische huishoudenskarakteristieken, zal het project 
zich voornamelijk focussen op: 
• het aandeel effectief afgelegde kilometers in het kader 

van professionele activiteiten; 
• de praktische voorwaarden verbonden aan het bedrijfs-

wagengebruik die een invloed kunnen hebben op het ver-
plaatsingsgedrag; 

• de bereidheid om het verplaatsingsgedrag te veranderen 
wanneer men kan beschikken over een bedrijfswagen. 

Het modelleringgedeelte bestaat uit twee hoofddelen: mo-
dellen voor autobezit en modellen voor geïnduceerde mobi-
liteitspatronen. De eerste klasse van modellen beschrijft de 
keuzes van de huishoudens betreffende de aankoop of de 
leasing van een wagen in functie van hun karakteristieken. 
De tweede klasse levert een mechanisme voor het schatten 
van de impact van een bedrijfswagen op de organisatie van 
de huishoudelijke mobiliteit. Dit laat toe om zaken te bestu-
deren, zoals 
• de mogelijke wijziging van het aantal verplaatsingen, de 

afgelegde afstand of de verplaatsingstijd voor verschil-
lende verplaatsingsmotieven, 

• de mogelijke veranderingen in de keuze van modus als 
gevolg van de bedrijfwagen, etc. 

• en mogelijk andere.

Een andere doelstelling is het aanleveren van een analyse 
van potentiële relaties tussen de beschikbaarheid van een 
bedrijfswagen en de bereikbaarheid van de werkplaats. Ook 
het standpunt van de bedrijven zal onderzocht worden met 
betrekking tot 

CONTEXT

In België worden elk jaar meer bedrijfswagens verkocht. Bo-
vendien tonen bestaande analyses aan dat het jaarlijks aan-
tal kilometers afgelegd met bedrijfswagens significant groter 
is dan dat van privé-wagens. Dit fenomeen en de impact 
ervan op mobiliteit vormen dus belangrijke elementen van 
elke realistische mobiliteitsanalyse. De centrale vraag bin-
nen het PROMOCO project is of het mogelijk is de impact 
van deze trend in te schatten, zowel naar duurzaamheid als 
naar een algemene evolutie van mobiliteitsgedrag? De pro-
blematiek van bedrijfswagens bevindt zich op het kruispunt 
tussen private en professionele mobiliteit. Het eerste werd in 
België al onderzocht (MOBEL vragenlijst), het tweede nog 
niet. Aangezien ook deze vorm van mobiliteit negatieve ex-
ternaliteiten veroorzaakt, is het beter begrijpen van deze 
mobiliteit een cruciale doelstelling. 

BESCHRIJVING PROJECT

Doelstellingen

Dit project zal zich richten op twee belangrijke vragen. De 
eerste is of de beschikbaarheid van bedrijfswagens aanlei-
ding geeft tot specifieke mobiliteitspatronen, en indien dit 
het geval is, hoe deze specifieke patronen bijdragen tot de 
effecten van de algemene mobiliteit op een duurzame maat-
schappij. De tweede vraag heeft betrekking op de mogelijke 
relatie tussen het gebruik van bedrijfswagens en de relatieve 
vestiging van het huishouden en de werklocatie. 
De ambitie van het onderzoeksproject bestaat erin deze 
sleutelvragen uit te klaren. Er zal dus gezocht moeten wor-
den naar de nodige achtergrondinformatie om een realis-
tisch en mobiliteitsgeoriënteerd beleid inzake landgebruik 
en fiscaliteit af te leiden, en dit in het kader van een meer 
duurzame maatschappij. 
Meer specifiek zal het project zich richten op: 
• de analyse van mobiliteitsgedrag dat vertoond wordt in 

huishoudens waar men kan beschikken over een bedrijfs-
wagen 

• het beschrijven van de relaties tussen de bereikbaarheid 
van de werkplaats en de beschikbaarheid van bedrijfswa-
gens.



S
S
D

W
E

T
E

N
S

C
H

A
P

 
V

O
O

R
 
E

E
N

 
D

U
U

R
Z

A
M

E
 
O

N
T

W
IK

K
E

L
IN

G

TM06

TRANSPORT & MOBILITEIT
Federaal Wetenschapsbeleid • Wetenschapsstraat 8 • B-1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 238 34 11 • Fax +32 (0)2 230 59 12 • www.belspo.be/ssd
Contact: Georges Jamart

PROMOCO
Coördinator

Philippe Toint & Eric Cornelis
Facultés Universitaires Notre Dame 
de la Paix (FUNDP) 
Groupe de recherche sur les Transports 
(GRT)
Rempart de la Vierge 8 
B-5000 Namur
Tel:+32 (0)81 72 49 17
Fax:+32 (0)81 72 49 14
philippe.toint@fundp.ac.be
http://www.grt.be

Promotoren

Geert Wets
Universiteit Hasselt (UH) 
Transportation Research Institute (IMOB)
Campus Diepenbeek
Wetenschapspark 5 bus 6
B-3590 Diepenbeek
Tel:+32 (0)11 26 91 58
Fax:+32 (0)11 26 91 99
geert.wets@uhasselt.be
http://www.imob.uhasselt.be  

Cathy Macharis
Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
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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

CONTACT INFORMATION

• de respectievelijke verdiensten 
van een bedrijfswagen of van een 
alternatief transportbeleid voor 
het personeel, 

• de relaties tot de strikt professio-
nele mobiliteit en 

• de impact op locatiekeuzen. 
• Hiertoe zullen interviews afgeno-

men worden bij vlootmanagers en 
bij human resources managers. 

De taken zullen als volgt onder de 
partners worden verdeeld:
1. Overzicht van de bestaande ken-

nis (GRT-VUB-IMOB)
2. Ontwerp van de data verzameling 

(GRT-VUB-IMOB)
3. Modellen (GRT-IMOB)
4. Data verzameling op het terrein 

(GRT-VUB-IMOB)
5. Beschrijvende analyse (GRT-

VUB)
6. Schatting van autobezit en geïn-

duceerde activiteitenmodellen 
(GRT-IMOB)

7.Beschrijvende analyse van de re-
laties tussen werkbereikbaarheid 
en bedrijfswagens (GRT-VUB)

8.Disseminatie en rapportering 
(GRT-VUB-IMOB)

VERWACHTE RESULTATEN 
EN/OF PRODUCTEN

De resultaten van dit project kunnen 
onderverdeeld worden in drie cate-
gorieën: 
1. Een beschrijvende analyse geba-

seerd op de verzamelde data;
2. De resultaten van de modellen, 

met daarin de analyse van de sub-
stitutie-effecten binnen ‘autobezit’ 
en de analyse van nieuwe trip ge-
neratie, van modale verschuivin-
gen en de impact van de bedrijfs-
wagen vertrekkende van geïndu-
ceerde activiteitenmodellen;

3. Een beschrijvende analyse van de 
relaties tussen de bereikbaarheid 
van het werk en bedrijfswagens. 

Er zal een studiedag georganiseerd 
worden waarop de lessen die we uit 
dit project kunnen trekken gepresen-
teerd zullen worden. Deze studiedag 
zal zich richten naar bedrijven, orga-
nisaties en administraties belast met 
fiscaal beleid, transport, mobiliteits-
beleid en ruimtelijke planning. 

Het project staat in contact met het 
ERA-NET transport programma 
(groep 10 ENT10).

Professionele verplaatsingen en bedrijfswagens

De FUNDP Transport Onderzoeks-
groep (GRT) spitst zich toe op de ge-
dragsanalyse van de dagelijkse ver-
plaatsingen en mobiliteit van indivi-
duen, gebruik makende van geag- 
gregeerde en gedesaggregeerde mo- 
dellen. 

IMOB (UH) is een onafhankelijk,  
wetenschappelijk onderzoeksinstituut, 
ver-bonden aan de Universiteit Has-
selt. Haar missie is het uitwerken van 
duurzame oplossingen voor problemen 
in de domeinen van mobiliteit en ver-
keersveiligheid. IMOB tracht haar mis-
sie te realiseren op nationaal en inter-

nationaal niveau door fundamenteel en 
toegepast onderzoek uit te voeren. 

MOSI-T (VUB) houdt zich bezig met 
verschillende vormen van vervoersge-
bonden vraagstukken. Er wordt onder-
zoek verricht naar verkeersveiligheid, 
openbaar vervoer, intermodaliteit, glo-
balisering binnen het logistieke gebeu-
ren, mogelijkheden voor wagens met 
alternatieve aandrijfmechanismen en 
luchtvaart waarbij steeds de gehan-
teerde operationele onderzoekstech-
nieken worden toegepast, aangepast 
en verder verfijnd.

CONTACT INFORMATION

PARTNERS -  ACTIVITEITEN


