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Personenvervoer bereikt een plafond door telewerk 
De komende jaren zal België te maken krijgen met een verzadiging van de vraag naar personenvervoer, vooral per trein. Die 

evolutie is vooral het gevolg van de veralgemening van het telewerk en de vergrijzing van de bevolking. Volgens de laatste 

vooruitzichten zorgt de vergroening van het wagenpark ervoor dat de uitstoot van broeikasgassen sterk daalt. Dat blijkt uit 

nieuwe vooruitzichten bij ongewijzigd beleid van het Federaal Planbureau in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer.  

Personenvervoer bereikt een plafond 

De transportvooruitzichten bevestigen dat er een 

verzadiging van de vraag naar vervoer per individu optreedt. 

Het gemiddelde aantal afgelegde kilometers per persoon in 

België stijgt licht tot 2030, en daalt dan met ongeveer 1 % 

tegen 2040 in vergelijking met het referentiejaar 2019. 

Dit is hoofdzakelijk het resultaat van de impact van het 

telewerk op werkgerelateerde verplaatsingen (-2 % tussen 

2019 en 2040). De vraag naar vervoer per individu wordt ook 

beïnvloed door de vergrijzing van de bevolking, alsook door 

de stijging van de gemiddelde transportkosten, die onder 

meer verband houdt met de lagere snelheden op het 

wegennet. 

De toename van het beschikbaar gezinsinkomen zorgt 

daarentegen voor een stijging van het aantal verplaatsingen 

voor boodschappen/diensten en vrije tijd. 

Deze verzadiging leidt op geaggregeerd niveau tot een 

plafonnering van het totale aantal afgelegde 

reizigerskilometers in België tegen 2040. 

Deze evoluties gaan gepaard met een lichte verandering in 

de verdeling van de transportvraag per vervoerswijze. De 

geraamde groeipercentages per vervoerswijze lopen sterk 

uiteen: van ongeveer -3 % voor het reizen per spoor tot +35% 

voor de verplaatsingen te voet of per fiets. De resulterende 

veranderingen in deze verdeling blijven echter bescheiden 

door de grote dominantie van de auto. De evolutie van het 

telewerk heeft vooral een impact op het reizigersvervoer per 

spoor, waarvan het standaardprofiel van de gebruikers vrij 

goed overeenkomt met het standaardprofiel van de 

werkende beroepsbevolking die kan en wil telewerken. 

Meer verkeerscongestie 

De groei van het totale wegvervoer (som van personen en 

goederen) veroorzaakt een toename van het verkeer die, 

zonder nieuwe maatregelen, leidt tot een daling van de 

snelheid op het wegennet als gevolg van de 

verkeerscongestie. Tijdens de spitsuren daalt die snelheid 

met 10 % tot 11 % op de belangrijkste assen in en rond de 

agglomeraties Antwerpen en Gent, en 6 % elders in België. 

Sterke daling van de directe vervoersemissies 

Deze vooruitzichten gaan uit van de inwerkingtreding van de 

nieuwe euronormen, de vergroening van de autofiscaliteit 

en de progressieve ban op auto's met interne 

verbrandingsmotoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Deze maatregelen en evoluties leiden tussen 2019 en 2040 

tot een drastische vermindering van de directe emissies 

(‘tank-tot-wiel’) van broeikasgassen (-38%) en 

luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden (NOX) en 

fijne deeltjes (PM2,5) (-80 %).  

Figuur 1 Evolutie van de transportvraag 

Bron: Federaal Planbureau. 
De zwarte curven geven de trends weer die alleen op basis van vroegere observaties zijn 
berekend. 
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PROJECTIONS

De transportvooruitzichten op lange termijn worden om de drie jaar gepubliceerd. Deze studie (horizon 2040) is de 

vijfde editie.  

De synthese (Fact Sheet 008) met de belangrijkste tabellen en statistieken is beschikbaar op onze website. 

Het rapport is opgesplitst in verschillende korte publicaties : “Personenvervoer”, “Goederenvervoer”, “Waar werken? Of 

telewerken?”, “En de overige motieven”, “Wegvervoer”, “Welke impact op het leefmilieu?”, "Wagenpark". 

Voor meer informatie: Rik Vanhauteghem - 0472/78 29 81, rvh@plan.be 

https://www.plan.be/publications/factsheet-2228-nl-fact_sheet_008_transport_2040
https://www.plan.be/publications/factsheet-2229-nl-fact_sheet_009_personenvervoer_2040
https://www.plan.be/publications/factsheet-2230-nl-fact_sheet_010_goederenvervoer_2040
https://www.plan.be/publications/factsheet-2231-nl-fact_sheet_011_waar_werken_of_telewerken
https://www.plan.be/publications/factsheet-2231-nl-fact_sheet_011_waar_werken_of_telewerken
https://www.plan.be/publications/factsheet-2232-nl-fact_sheet_012_en_de_overige_motieven
https://www.plan.be/publications/factsheet-2233-nl-fact_sheet_013_wegvervoer_2040
https://www.plan.be/publications/factsheet-2234-nl-fact_sheet_014_welke_impact_op_het_leefmilieu
https://www.plan.be/publications/factsheet-2235-nl-fact_sheet_015_wagenpark_2040



