
Jaarverslag

Vorig jaar overschreed het Belgische park de kaap van
6 miljoen voertuigen (zie tabel 1). Eind 2004 telde
men 6.070.975 voertuigen, 1,5% meer dan in 2003.
Sterkste stijgers waren de lichte bedrijfsvoertuigen
(+5,7%) en de motorfietsen (+4,2%). De groei van
het autopark bleef onder 1%, net zoals het
trekkerspark (+0,3%).

Onder de dalers noteren we de distributie- en zware
trucks (resp. -0,8% en -0,2%). De sterke terugval van
de minibussen (-9,2%) behoeft enig commentaar:
nieuwe voertuigen met hoogstens 8+1 zitplaatsen
worden sinds kort beschouwd als personenwagens.

Parkevolutie en -samenstelling sinds 1980
Personenvervoer
Het park bestemd voor personenvervoer – auto’s, motor-
fietsen, autobussen en -cars – groeide de voorbije kwart-
eeuw met 2 miljoen tot bijna 5,2 miljoen eenheden. Het
overgrote deel betreft personenwagens en motorfietsen.
Het aantal auto’s is sinds 1980 met de helft gegroeid tot
4,8 miljoen, het park van motorfietsen verdrievoudigde
tot bijna 330.000. 

Desondanks is het groeiritme van het autopark over
de laatste decennia sterk gedaald: waar het autopark
in de jaren ‘60 nog groeicijfers kende van meer dan
10% per jaar, is dat in de jaren ’90 gedaald tot 1,5 à
2%, om de laatste jaren te flirten met de 1%-grens.
Het verzadigingspunt lijkt dus in zicht: de automarkt
evolueert geleidelijk van een groei- naar een ver-
vangingsmarkt.

Het park van autobussen en -cars is de voorbij 25 jaar met
een kwart gedaald tot zowat 15.000. De toegenomen
individualisering van het verplaatsingsgedrag is hier niet
vreemd aan. De laatste jaren zit het collectief personen-
vervoer echter opnieuw in de lift: het aantal autobussen
en –cars is sinds 2000 gegroeid met 5%. 

Goederenvervoer
Het park bestemd voor goederenvervoer –bestelwagens,
vrachtwagens en trekkers– is sinds 1980 meer dan ver-
dubbeld tot bijna 635.000. Het bestelwagenpark ver-
drievoudigde tot iets meer dan 480.000, terwijl trekkers
en zware trucks (boven 16 ton) samen goed zijn voor
87.000 voertuigen, de helft meer dan in 1980. In het
middensegment (3,5-16 ton) is het parkvolume sinds
1980 gekrompen van 88.000 tot 65.000 in 2004.

De aandelen van de drie voertuigsegmenten in het goe-
derenvervoer zijn grondig gewijzigd in het voordeel van de
lichte voertuigen (tot 3,5 ton): hun aandeel groeide van
50% in 1980 tot 75% in 2004. Het middensegment
(3,5-16 ton) zag zijn aandeel zakken van 30% tot 10%,
het zware segment van 20% tot 13,5%.

Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per
voertuigtype1

Personenvervoer
Uit opmetingen van de jaarlijks afgelegde kilometers,
verzameld door de Belgische technische controlecen-
tra bij bijna 4 miljoen voertuigen, blijkt dat een
Belgische personenwagen in 2003 gemiddeld 15.717 km
aflegde. Dit cijfer benadert de 15.077 km/jaar2 die
men bekomt uit de verkeerstellingen op het Belgische
wegennet, die trouwens enkel rekening houden met
de in België gereden kilometers.

De jaarkilometrage van auto’s ligt vandaag een derde
hoger dan in 1980, maar bleef de laatste vijf jaar opval-
lend stabiel. Ook naar individueel autogebruik lijkt zich
dus een bovengrens af te tekenen. Verder legden collec-
tieve vervoermiddelen zoals autobussen en -cars in 2003
gemiddeld 36.539 km af.

Goederenvervoer
Tot slot leren de metingen in het goederenvervoer dat een
bestelwagen in 2003 gemiddeld 19.273 km aflegde, een
vrachtwagen 29.093 km en een industriële trekker
92.113 km. De jaarkilometrage ligt in de eerste levensjaren
van een voertuig een stuk hoger. Zo overschrijden
industriële trekkers de eerste 5 jaar vaak 120.000 km,
vrachtwagens halen regelmatig 50.000 km en meer, ter-
wijl bestelwagens goed zijn voor zowat 30.000 km.
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”Het autopark groeit nog met ongeveer 1% per jaar: 
de groeimarkt evolueert naar een vervangingsmarkt”

1 Meting van de jaarlijks afgelegde kilometers 2004, Brochure nr 24 – FOD Mobiliteit en Vervoer
2 Raming voor 2004, FOD Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Directie Mobiliteit
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”Het jaarlijks aantal afgelegde kilometers ligt vandaag met 
15.717 km een derde hoger dan in 1980, maar bleef de jongste 

vijf jaar opvallend stabiel”
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• Evolutie en samenstelling van het Belgische voertuigenpark - 1980-2004

Auto Minibus Bus & car Motorfiets

Park bestemd voor goederenvervoer

1980 3.095.955 20.750 19.560 110.588 3.246.853 140.625 88.171 24.610 31.415 284.821 109.014 3.640.688
1985 3.278.789 17.731 16.550 124.286 3.437.356 171.071 80.869 23.699 29.887 305.642 97.794 3.840.792
1990 3.833.294 21.747 15.525 137.957 4.008.523 235.637 78.238 34.708 37.758 386.341 209.897 4.604.761
1995 4.239.051 26.936 14.646 198.470 4.479.103 294.597 72.334 38.672 40.152 445.755 227.631 5.152.489
2000 4.628.949 25.002 14.555 276.933 4.945.439 399.562 68.353 39.995 45.824 553.734 243.356 5.742.529
2001 4.684.504 24.102 14.699 289.813 5.013.118 421.755 67.446 40.310 46.440 575.951 244.482 5.833.551
2002 4.724.856 22.512 14.931 301.217 5.063.516 436.624 66.858 39.947 46.890 590.319 242.379 5.896.214
2003 4.772.584 20.687 15.101 315.422 5.123.794 456.164 65.686 39.884 47.066 608.800 251.071 5.983.665
2004 4.818.571 18.794 15.281 328.617 5.181.263 482.176 65.135 39.820 47.216 634.347 255.365 6.070.975
04/'03 1,0% -9,2% 1,2% 4,2% 1,1% 5,7% -0,8% -0,2% 0,3% 4,2% 1,7% 1,5%
04/'80 55,6% -9,4% -21,9% 197,2% 59,6% 242,9% -26,1% 61,8% 50,3% 122,7% 134,2% 66,8%
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• Evolutie van het groeiritme van het Belgische autopark (1960-2004)
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Gemiddelde jaarlijkse groei in de beschouwde periode

• Jaarlijks afgelegde kilometers in België door Belgische personenwagens 1975-2004
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