
Hallo!

Fijn	dat	je	deelneemt	aan	30	Dagen	Minder	Wagen.	In	deze	eerste	enquête	stellen	we	je	enkele	vragen	over	jouw
huidig	verplaatsingsgedrag.	Deze	vragenlijst	neemt	ongeveer	10	minuten	van	je	tijd	in	beslag.	

De	gegevens	die	we	via	deze	vragenlijst	verzamelen,	worden	alleen	voor	de	campagne	30	Dagen	Minder	Wagen
gebruikt.	We	verwerken	je	antwoorden	volgens	de	wettelijke	GDPR-regels	en	delen	ze	enkel	met	onze
mobiliteitspartners.	De	volledige	privacyverklaring	kan	je	hier	lezen:	www.duurzame-mobiliteit.be/privacybeleid.	

*	1.	Duid	aan.	

Ik	ga	akkoord	met	de	verwerking	van	mijn	persoonsgegevens	in	het	kader	van	de	30	Dagen	Minder	Wagen
campagne.

https://www.duurzame-mobiliteit.be/privacybeleid


*	2.	Heb	je	een	(voorlopig	of	permanent)	rijbewijs?	

Neen

Ja



E-mailadres 	

*	3.	Vul	het	e-mailadres	in	waarop	je	ook	deze	vragenlijst	hebt	ontvangen.	Zo	kunnen	we	jouw
antwoorden	in	de	volgende	enquêtes	aan	jou	koppelen.	

*	4.	Wat	is	je	leeftijd?	

*	5.	Wat	is	je	gender?		

v

m

x

zeg	ik	liever	niet

*	6.	Hoeveel	personen	telt	jouw	huishouden	(jezelf	inbegrepen)?		

1

2

3

4

5	of	meer

*	7.	En	hoeveel	personen	daarvan	zijn	er	onder	de	12	jaar?	

0

1

2

3

4	of	meer

*	8.	Wat	is	jouw	postcode?	

*	9.	Wat	is	je	hoogst	behaalde	diploma	of	getuigschrift?		

geen

lager	onderwijs

lager	secundair	onderwijs

secundair	onderwijs

hoger	niet-universitair	onderwijs

universitair	onderwijs

andere



*	10.	Wat	is	je	hoofdactiviteit?	

scholier	of	student

beroepsactief

uitsluitend	werkzaam	in	eigen	huishouden

werkzoekend

arbeidsongeschikt

gepensioneerd

andere



fiets

elektrische	fiets

(elektrische)
(gedeelde)	bakfiets

(elektrische)	step

lidmaatschap
fietsdelen

bus/tram/metro
abonnement

treinabonnement

lidmaatschap
autodelen

scooter/bromfiets/mot
orfiets

privéwagen

bedrijfswagen	(een
wagen	die	je
werkgever	ter
beschikking	stelt	en
die	je	ook	privé	mag
gebruiken)

*	11.	Hoeveel	van	de	volgende	vervoermiddelen	zijn	beschikbaar	in	jouw	huishouden?	Laat
het	veld	leeg	als	een	vervoersmiddel	niet	beschikbaar	is	in	jouw	huishouden.	



	
minstens	5
keer	per
week

1-4	keer	per
week

1-3	keer	per
maand

minder	dan	1
keer	per
maand

minder	dan	1
keer	per	jaar nooit

te	voet

fiets

elektrische	fiets

deelfiets

(elektrische)	(gedeelde)
bakfiets

step

deelstep

bus/tram/metro

trein

scooter/bromfiets/motorfiets

deelwagen

eigen	(bedrijfs)wagen	als
bestuurder

eigen	(bedrijfs)wagen	als
passagier

andere

Welk	ander	vervoersmiddel	bedoel	je?

*	12.	Hoe	vaak	verplaats	je	je	op	de	volgende	manieren?	



	

woon-werk
verplaatsingen

woon-school
verplaatsingen

(ook
hogeschool/unief)

andere
professionele
verplaatsingen
(vb.	beurzen,
opleiding)

bezoek	aan
vrienden/familie

uitstapjes
(vb.	naar

de
zee/stad,
naar	pret-

of
dierenpark,
festival)

shopping-
uitstapjes

te	voet

fiets

elektrische	fiets

deelfiets

(elektrische)	(gedeelde)
bakfiets

step

deelstep

bus/tram/metro

trein

scooter/bromfiets/motorfiets

deelwagen

eigen	(bedrijfs)wagen	als
bestuurder

eigen	(bedrijfs)wagen	als
passagier

*	13.	Welk(e)	vervoermiddel(en)	gebruikte	je	de	afgelopen	12	maanden	voor	de	volgende
verplaatsingen	binnen	België?	Je	kan	indien	gewenst	meerdere	vervoersmiddelen	aanduiden
per	type	verplaatsing.	Als	een	vervoermiddel	of	verplaatsing	niet	van	toepassing	is	voor	jou,
mag	je	die	rijen	leeg	laten.	

*	14.	Wanneer	is	bus,	tram	en/of	metro	een	mogelijkheid	om	je	te	verplaatsen?	(Tel	ook	de
momenten	mee	dat	je	hier	momenteel	niet	voor	kiest)	

nooit

soms

vaak

altijd

*	15.	Voor	welke	van	onderstaande	verplaatsingen	zou	je,	in	de	komende	2	jaar,	de	trein
overwegen?	Meerdere	antwoorden	zijn	mogelijk.	

woon-werkverplaatsingen

woon-schoolverplaatsingen	(ook
hogeschool/universiteit)

andere	professionele	verplaatsingen	(bv.	beurzen,
opleiding)

bezoek	aan	vrienden/familie

uitstapjes	(bv.	naar	de	zee/stad,	naar	pret-	of
dierenpark,	festival)

shopping-uitstapjes	(bv.	boodschappen,	kleding)

geen	van	deze	verplaatsingen





	 Niet Weinig Soms Vaak Altijd N.v.t.

Afstand

Comfort

Het	weer

Veiligheid

Tijd:	met	de	wagen
bereik	ik	mijn
bestemming	het	snelst

Kostprijs:	de	wagen	is
het	goedkoopst

Het	aanbod	van
openbaar	vervoer	is	niet
voldoende

Gebrek	aan	fiets-	en
wandelinfrastructuur

Deelwagensysteem	is
niet	beschikbaar

Ik	beschik	niet	over	een
alternatief	(zoals	een
fiets	of	een	abonnement
op	het	openbaar
vervoer)

Er	is	geen	alternatief
om	mijn	kinderen	veilig
en	snel	genoeg	af	te
zetten	of	op	te	halen

Ik	heb	mijn	wagen
nodig	om
boodschappen/materiaal
te	vervoeren

Ik	rij	graag	met	mijn
wagen

Ik	rij	gratis	met	mijn
bedrijfswagen

Andere	reden

Welk	andere	reden	bedoel	je?

*	16.	In	welke	mate	spelen	de	volgende	redenen	mee	in	de	keuze	voor	de	eigen	wagen?	



*	17.	Wil	je	weten	hoeveel	CO2	je	bespaart	door	mee	te	doen	aan	30	Dagen	Minder	Wagen?
Vul	dan	onderstaande	bijkomende	vragen	in.	Ook	in	juni	geef	je	dan	wat	extra	antwoorden,	en
dan	kunnen	wij	berekenen	wat	de	impact	van	de	campagne	was	op	jouw	CO2-uitstoot!

ja

nee



Om	de	impact	van	jouw	deelname	aan	de	campagne	te	kunnen	berekenen,	hebben	we	enkele	gegevens	van	jou
nodig.	We	vragen	daarom	naar	de	brandstof	van	je	wagen	en	naar	je	verplaatsingsgedrag	van	de	afgelopen
donderdag.	Je	geeft	daarbij	het	aantal	kilometers	en	de	vervoersmiddelen	die	je	gebruikte.	Op	die	manier	kunnen
wij	voor	jou	berekenen	hoeveel	CO2	je	uitspaarde	door	deel	te	nemen	aan	30	Dagen	Minder	Wagen.	

Geef	hieronder	de	gegevens	van	jouw	wagen.	Als	je	geen	wagen	hebt,	mag	je	bij	vraag	19	aangeven	dat	je	geen
wagen	ter	beschikking	hebt.	

*	18.	Wat	is	de	brandstof	van	je	wagen?	

diesel

benzine

hybride

cng

elektrisch

ik	heb	geen	auto



Geef	voor	de	afgelopen	donderdag	je	verplaatsingsgedrag	weer.	We	vragen	naar	maximaal	3	verplaatsingen
die	je	deze	dag	maakte.	De	vragen	worden	per	verplaatsing	gesteld.	Beantwoord	de	volgende	vragen	daarom	voor
één	verplaatsing	die	je	de	afgelopen	werkdag	hebt	gemaakt.	Deed	je	nog	een	tweede	of	derde	verplaatsing?	Dan
kan	je	nadien	ook	de	informatie	over	deze	verplaatsingen	invullen.	

Straat 	

Gemeente 	

Postcode 	

*	19.	Wat	was	het	vertrekpunt	van	je	verplaatsing?		

Straat 	

Gemeente 	

Postcode 	

*	20.	Wat	was	de	bestemming	van	je	verplaatsing?	

*	21.	Wat	was	het	hoofddoel	van	je	verplaatsing?	

pendelen	naar	werk	of	school

werkgerelateerde	verplaatsing

school	of	hobby's	kinderen

winkels	en	diensten

hobby's

familie-	of	vriendenbezoek

uitstap	of	vakantie

andere



te	voet

fiets

elektrische	fiets

(elektrische)
(gedeelde)	bakfiets

deelfiets

step

deelstep

bus/tram/metro

trein

scooter/bromfiets/mot
orfiets

deelwagen

eigen	(bedrijfs)wagen
als	passagier

eigen	(bedrijfs)wagen
als	bestuurder

andere

22.	Geef	per	vervoermiddel	aan	hoeveel	afstand	je	met	dat	vervoermiddel	aflegde	(in	km).
Gebruikte	je	een	vervoermiddel	niet	voor	deze	verplaatsing,	dan	laat	je	het	veld	leeg.	



*	23.	Deed	je	een	tweede	verplaatsing	op	de	afgelopen	werkdag?		

ja

neen



Geef	voor	de	tweede	verplaatsing	van	de	afgelopen	werkdag	jouw	verplaatsingsgedrag	weer.	Als	je	meerdere
vervoerswijzen	heeft	gebruikt	(inclusief	wandelen),	kun	je	meerdere	vervoermiddelen	kiezen.	Geef	voor	elke
vervoermiddel	de	afgelegde	afstand	aan.	

Straat 	

Gemeente 	

Postcode 	

*	24.	Wat	was	het	vertrekpunt	van	je	verplaatsing?		

Straat 	

Gemeente 	

Postcode 	

*	25.	Wat	was	de	bestemming	van	je	verplaatsing?	

*	26.	Wat	was	het	hoofddoel	van	je	verplaatsing?	

pendelen	naar	werk	of	school

werkgerelateerde	verplaatsing

school	of	hobby's	kinderen

winkels	en	diensten

hobby's

familie-	of	vriendenbezoek

uitstap	of	vakantie

andere



te	voet

fiets

elektrische	fiets

(elektrische)
(gedeelde)	bakfiets

deelfiets

step

deelstep

bus/tram/metro

trein

scooter/bromfiets/mot
orfiets

deelwagen

eigen	(bedrijfs)wagen
als	passagier

eigen	(bedrijfs)wagen
als	bestuurder

andere

27.	Geef	per	vervoermiddel	aan	welke	afstand	je	met	dat	vervoermiddel	aflegde.	Gebruikte	je
een	vervoermiddel	niet,	dan	laat	je	het	leeg.	



*	28.	Deed	je	een	derde	verplaatsing	op	de	afgelopen	werkdag?		

ja

neen



Geef	voor	de	derde	verplaatsing	van	de	afgelopen	werkdag	jouw	verplaatsingsgedrag	weer.	Als	je	meerdere
vervoerswijzen	heeft	gebruikt	(inclusief	wandelen),	kun	je	meerdere	vervoermiddelen	kiezen.	Geef	voor	elke
vervoermiddel	de	afgelegde	afstand	aan.	

Straat 	

Gemeente 	

Postcode 	

*	29.	Wat	was	het	vertrekpunt	van	je	verplaatsing?		

Straat 	

Gemeente 	

Postcode 	

*	30.	Wat	was	de	bestemming	van	je	verplaatsing?	

*	31.	Wat	was	het	hoofddoel	van	je	verplaatsing?	

pendelen	naar	werk	of	school

werkgerelateerde	verplaatsing

school	of	hobby's	kinderen

winkels	en	diensten

hobby's

familie-	of	vriendenbezoek

uitstap	of	vakantie

andere



te	voet

fiets

elektrische	fiets

(elektrische)
(gedeelde)	bakfiets

deelfiets

step

deelstep

bus/tram/metro

trein

scooter/bromfiets/mot
orfiets

deelwagen

eigen	(bedrijfs)wagen
als	passagier

eigen	(bedrijfs)wagen
als	bestuurder

andere

32.	Geef	per	vervoermiddel	aan	welke	afstand	je	met	dat	vervoermiddel	aflegde.	Gebruikte	je
een	vervoermiddel	niet,	dan	laat	je	het	leeg.		



Bedankt	voor	het	invullen	van	deze	eerste	enquête!	Je	ontvangt	van	ons	nog	twee	korte	vragenlijsten:	op	15	juni	en
op	30	juni.	Tot	dan!	Intussen	wensen	we	je	veel	succes	om	een	maand	lang	de	wagen	minder	te	gebruiken!	


