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Geachte lezer,
Zoals u weet is mobiliteit een van de thema’s die onze federatie het nauwst aan het hart liggen. Een bekommernis die
trouwens meer en meer aan belang wint, gezien de situatie waarin ons land op dat vlak verzeild is geraakt. Dien ik u
te herinneren aan de diverse ‘onderscheidingen’ die de grote steden in ons land recent kregen als kampioenen van de
verliesuren in de file...?
Om onze mobiliteit te blijven verzekeren, maar ook en vooral om ze te verbeteren, is het essentieel om te kunnen rekenen
op een actief en duurzaam mobiliteitsbeleid. Gezien het belang van mobiliteit voor onze samenleving, is dit niet minder
dan een absolute noodzaak.
En toch moeten we, helaas, te vaak vaststellen dat het uitgangspunt van het mobiliteitsbeleid veel te zelden de reële noden
en verwachtingen zijn van de gebruikers. Dogmatische principes blijven overheersen. Vaker en vaker wordt de auto uit
het mobiliteitsdebat geweerd, ondanks de dominante rol die autoverkeer in de realiteit van verkeer en vervoer speelt.
Want laat ons duidelijk wezen: waar de auto ontegensprekelijk een deel is van de problematiek, is hij net zo goed een
sleutel tot de oplossing.
FEBIAC is er ten stelligste van overtuigd dat het mobiliteitsbeleid de noden en verwachtingen van de burgers en bedrijven
als uitgangspunt moet nemen; weliswaar gemoduleerd in functie van het algemene belang en rekening houdend met àlle
mobiliteitsoplossingen. Een productieve multimodaliteit verdient daarbij bijzondere aandacht. Om die redenen heeft onze
federatie de opdracht gegeven tot een studie om het mobiliteitsgebruik en de verwachtingen van de mobiliteitsgebruiker
in kaart te brengen. Vragen over autogebruik en autobezit vandaag en in de toekomst kregen een belangrijke plaats in
het onderzoek, net als de vraag hoe jongeren hier tegenover staan. Vanzelfsprekend boog de studie zich ook over de
gevolgen die gedragsveranderingen bij de consument hebben voor de autobranche, inzonderheid op het vlak van de
verkoop van voertuigen.
FEBIAC is overtuigd dat het van groot belang is om de vinger aan de pols te houden wat betreft de evoluerende verwachtingen en noden van de consument op mobiliteitsvlak, en anderzijds om een mobiliteitsbeleid te voeren dat gebaseerd is
op de reële noden en verwachtingen van de gebruikers. Een ‘consumer centric’-beleid, als het ware!

Thierry van Kan
Voorzitter FEBIAC vzw

Woord van de voorzitter
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SAMENVATTING
In alle ontwikkelde landen is de auto uitgegroeid tot belangrijkste vervoermiddel als het gaat om persoonlijke mobiliteit.
Een ambitie die vele consumenten in opkomende economieën ook koesteren. Dit fenomeen zorgt niet alleen voor een
uitbreiding van het wereldwijde wagenpark, het creëert ook problemen zoals vervuiling en files, vooral in verstedelijkte
gebieden. Geopperd wordt dat autobezit plaats zal ruimen voor een bepaalde vorm van autodelen of andere transportmiddelen, en dat jonge mensen de gewoonten van hun ouders niet zullen overnemen.
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Aansluitend op Europees onderzoek door ICDP en kwalitatief onderzoek bij groepen Belgische consumenten
door het gespecialiseerde bureau Burat, kreeg ICDP
van FEBIAC de opdracht om een diepgaand onderzoek
rond mobiliteit, autobezit en -gebruik uit te voeren bij
meer dan 2.000 Belgische consumenten in de leeftijdscategorie 15-70 jaar uit alle regio’s. De Universiteit
Gent splitste de resultaten van het onderzoek vervolgens
op in drie primaire mobiliteitsprofielen: de Suburban
Car Supporters, de Pragmatic Mobility Changers en
de Urban Mobility Ideologists. Hun houding en gedrag
weerspiegelen zich in de benaming die we op hun
categorie plakten, hoewel ze ook gemeenschappelijke
ideeën hadden over een aantal aspecten.
Uit het onderzoek blijkt dat de auto een belangrijke rol
speelt in de mobiliteit van de Belg en dat er in de komende 5 tot 10 jaar niet meteen een drastische verandering
wordt verwacht. Hoewel er voorspelbare verschillen
bestaan in het gebruik van auto’s, fietsen en openbaar
vervoer tussen stads- en voorstadsbewoners, zijn die
verschillen niet zo extreem als je zou verwachten.
ER IS EEN GEMEENSCHAPPELIJKE VISIE DAT
TOEGANG TOT MOBILITEIT EEN BASISRECHT IS
dat persoonlijke vrijheid stimuleert en kansen biedt om
nieuwe dingen te ontdekken en te beleven. Daarnaast
leeft het gevoel dat mobiliteit duur is geworden, maar
zijn mensen ook optimistisch en geloven dat de kostprijs
niet zal blijven ontsporen in vergelijking met de algemene kosten van het levensonderhoud. De algemene
overtuiging is dat problemen die gepaard gaan met

persoonlijke mobiliteit zoals vervuiling en files zullen
opgelost worden door de overheid of door andere
instanties, niet door een verandering van onze individuele gewoonten, een overtuiging dat enkel veel bijval
vindt bij de Urban Ideologists.
Het gebruik van het openbaar vervoer – zowel wat de
frequentie als het transportmiddel betreft – is duidelijk
ook gerelateerd aan de woon- en werkplek, maar
behaalt zelfs bij de Urban Ideologists een negatieve
score voor comfort, privacy en flexibiliteit. Meer dan
een derde van deze groep denkt (of hoopt?) dat dit in
de komende 5-10 jaar wordt aangepakt via een vorm
van openbaar vervoer die gebruikers kunnen aanvragen voor een traject van punt a naar punt b – misschien
wel onbemande voertuigen zoals in sommige concepten over de ‘stad van de toekomst’. De Suburban
Car Supporters zijn niet blind voor de voordelen van
andere vervoermiddelen op sommige trajecten. Voor
een groot aantal onder hen is het niet ondenkbaar dat
andere vervoermiddelen in de toekomst de belangrijkste worden – het feit dat ze hun persoonlijke toegang
tot de auto niet ingrijpend zien veranderen, kan erop
wijzen dat ze eerder anderen zien veranderen dan
zichzelf...
De doorsnee Belg beschikt over minstens één auto en
een fiets voor volwassenen. Voor brom- en motorfietsen
is dat gemiddeld amper 15%. De Urban Ideologists
beschikken minder vaak over een auto dan andere
groepen en staan er veel meer voor open om in de
toekomst geen auto te hebben. Interessant is dat de
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Mobility Changers de breedste keuze hebben, met
een grotere beschikbaarheid over fietsen, brom- en
motorfietsen dan elke andere groep; dat ze een vergelijkbare beschikbaarheid hebben over auto’s als
de Car Supporters, maar een open houding hebben
tegenover openbaar vervoer die dicht aanleunt bij de
Urban Ideologists. De groep Mobility Changers – die
meer dan een derde van onze steekproef uitmaakt – is
dan ook de groep die keuzes kan maken en het makkelijkst kan worden beïnvloed in de manier waarop
ze die keuzes zullen maken in de toekomst.
DE PERCEPTIE BIJ SOMMIGEN DAT JONGEREN
MINDER BEZIG ZIJN MET AUTO’S EN AUTORIJDEN DAN DE VORIGE GENERATIES, WORDT
DOOR DIT ONDERZOEK NIET ONDERSTEUND.
MEER DAN 80% VAN DE GROEP 19-24 JAAR
HEEFT AL EEN RIJBEWIJS OF IS BEGONNEN
HET TE HALEN.
Het ‘vaste percentage’ van houders van een rijbewijs
lijkt rond de 90% te schommelen en dat is een feit, of
zal het worden, voor alle leeftijdsgroepen.
Er zijn echter aanwijzingen dat dit (vandaag meer)
voortvloeit uit een gepercipieerde noodzaak, eerder
dan uit een emotionele band met autorijden of de
auto op zich. De opvatting dat de auto een manier
is om zichzelf te uiten of een teken van succes, vindt
weinig bijval, ook niet bij de Car Supporters, en de
factoren die hun koopbeslissing beïnvloeden zijn grotendeels rationeel.
DEZE RATIONELE BESLUITVORMING BIJ HET
KOPEN VAN EEN AUTO IS GROTENDEELS
GEMEENSCHAPPELIJK VOOR ALLE GROEPEN, MAAR ER LIJKT EEN VRIJ GROTE INERTIE
TE BESTAAN WAT DE MERKKEUZE BETREFT.
DE MEERDERHEID KOOPT HET MERK WAAR
HUN INITIËLE VOORKEUR NAAR UITGING,

ondanks de grote inspanningen van fabrikanten en
dealers om hen te overtuigen. Mensen zoeken de
meeste informatie online op en via andere bronnen
alvorens een dealer te bezoeken, een patroon dat
zich de jongste jaren op veel markten aftekent. Bij
de dealer zijn de mensen zelf en de dienst na verkoop veel belangrijker dan de infrastructuur. Hoewel
afstand een rol speelt, verplaatsen kopers zich verder
voor hun favoriete merk.
De traditionele dealer als verkoopkanaal geniet grote
steun in België, TERWIJL NIEUWE CONNECTIVITEITSDIENSTEN OP ENIGE BELANGSTELLING
KUNNEN REKENEN: DE VOORKEUR GAAT
DAARBIJ NAAR DIENSTEN OP HET VLAK VAN
MOBILITEIT, DIEFSTALBEVEILIGING EN AUTOVERZEKERING, terwijl die welke door de dealer
of fabrikant worden aangeboden zoals het opsporen van defecten op afstand, het boeken van een
onderhoudsbeurt... minder bijval kennen. Voor deze
diensten is er nood aan een betere uitleg en moet er
vertrouwen worden opgebouwd.
Het onderzoek besluit met enkele belangrijke boodschappen voor de verschillende stakeholders bij de
overheid, de autofabrikanten, de invoerders/dealers
en de burger. Bovendien concluderen de onderzoekers dat alle partijen moeten samenwerken om de
keuzevrijheid te vrijwaren als het gaat over persoonlijke mobiliteit. Daarbij zal de auto een belangrijke rol
blijven spelen als enige vervoermiddel dat flexibiliteit,
veiligheid en betaalbaarheid combineert, in het bijzonder in niet-stedelijke gebieden.
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INLEIDING
In het mobiliteitsverhaal van de 20ste eeuw stond de auto centraal. Hij bood elke burger een nooit eerder geziene flexibiliteit
om te reizen voor zijn werk of ontspanning, van de ene plek naar de andere, wanneer hij dat wilde en met wie. Een infrastructuur, regelgeving en volledige industrieën kwamen tot ontwikkeling om deze manier van reizen mogelijk te maken en
te stimuleren, wat velen enorme economische voordelen opleverde. In de 21ste eeuw hebben toonaangevende opkomende
markten dit model met zo een groot enthousiasme overgenomen, dat China op enkele jaren tijd is uitgegroeid tot de grootste
automarkt ter wereld.
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In de ontwikkelde landen leidde de dominante positie
van de auto als persoonlijk transportmiddel echter ook tot
een reeks problemen zoals files en vervuiling, vooral in
verstedelijkte gebieden. In die mate zelfs dat sommigen
zich afvragen of de auto zijn positie in ons dagelijks leven
wel kan bestendigen en of de 21ste eeuw een nieuwe
vorm van mobiliteit zal inluiden, waardoor de auto van het
toneel zal verdwijnen, net als paard en kar vroeger.
Sommigen zijn ervan overtuigd dat de toekomst in een
beter gebruik van het openbaar vervoer ligt, een verbeterde en meer uitgebreide variant die deels met de middelen wordt gefinancierd die momenteel worden besteed
aan infrastructuur voor auto’s; anderen denken dat we in
verstedelijkte gebieden onze toevlucht moeten nemen tot
de fiets en andere tweewielers om files te vermijden en
minder te vervuilen.

Het Belgische wagenpark was nog nooit zo groot als
vandaag, en dat ondanks de trage groei onder invloed
van de economische crisis. In België reden in 2014
ongeveer 5,5 miljoen auto’s rond op onze wegen.
Dit betekent een reële groei in termen van penetratie
van gemotoriseerd verkeer, aangezien de bevolkingsgroei geen gelijke tred hield met de groei van het
wagenpark. In 1980 telden we gemiddeld 321 auto’s
per 1.000 inwoners, in 2010 waren dat 487 auto’s,
een toename met meer dan 50%. De snelste groei is
merkbaar in de jaren 1960 en 1970, met een stijging
van meer dan 1 miljoen auto’s per decennium. Tussen
2000 en 2010 was de groei minder sterk met net geen
600.000 stuks.

Figuur 1: Evolutie van het autopark in België
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Ondanks de forse groei van de auto die vaak gezien
wordt als de primaire mobiliteitsoplossing, lieten ook
andere transportmiddelen een aanhoudende groei
optekenen. Tussen 1999 en 2010 nam het gebruik van
de auto als eerste vervoermiddel in, rond en buiten de
stad af ten gunste van andere mobiliteitsoplossingen,
met name de trein en andere vormen van openbaar
vervoer. In heel België verdubbelde het aantal trein-,
tram-, metro- en busreizigers van 677 miljoen in 1997
tot 1.365 miljoen in 2010. Deze trend naar een toenemend gebruik van het openbaar vervoer is vooral zichtbaar in de frequentie van gebruik: tussen 1999 en 2010
steeg het percentage reizigers dat minstens 5 dagen per
week het openbaar vervoer neemt van 23% naar 34%.
Vandaag schommelt dat rond 40%.

Deze gesprekken gaven aanwijzingen over de belangrijkste problemen voor de verschillende groepen, en
over de belangrijke conclusie dat alle deelnemers
een centrale rol en plaats toedichten aan de auto in
hun huidige/toekomstige/beoogde houding inzake
mobiliteit.
De kwalitatieve output van dit werk hebben we aangewend voor de kwantitatieve enquête die we in oktober
2014 hebben laten voeren bij 2.178 respondenten uit
alle mogelijke streken in België.

In ons onderzoek hebben we geprobeerd de houding en
de verwachtingen van een brede steekproef van Belgische
burgers te onderzoeken in de leeftijdsgroep 15 tot 70 jaar,
met en zonder rijbewijs en/of auto ter beschikking, uit alle
regio’s van het land en uit alle lagen van de bevolking.

Figuur 2: Evolutie van het aantal reizigers in het openbaar vervoer
(trein - tram - metro - bus, x 1.000)
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In de eerste fase van het onderzoek hielden we
gesprekken met focusgroepen die vier verschillende
socio-demografische segmenten vertegenwoordigen
om ons op die manier een eerste beeld te vormen van
hun houding tegenover mobiliteit en hun verzuchtingen, drijfveren en verwachtingen met betrekking tot
auto’s en hun mobiliteit.

Bron: FOD Economie

Figuur 3

“New Consumer”
Research
Maart/April 2014
Bron: Burat, Universiteit Gent

4 focusgroupen van invloed op toekomstige mobiliteitskeuzes:
Next Gen — 18-35, studenten/eerste job, stedelingen
Fixers — 35-55, voltijds werk, landelijk/stedelingen
Senior Savers — 55-70, met pensioen, landelijk, Vlaams
Gen Z — 16-19, landelijk/stedelingen, geen rijbewijs
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In dit rapport bekijken we de huidige opvattingen over
mobiliteit en autobezit, de ervaring van consumenten bij
de aankoop van een auto en hoe ze denken dat deze zal
evolueren in het digitale tijdperk, en hoe ze onze mobiliteit in de komende 5 tot 10 jaar zien ontwikkelen.
We stelden vast dat leeftijd, geslacht en woonplaats
weinig uiteenlopende opvattingen of verwachtingen opleveren behalve dan de meest voor de hand liggende. Om
de relevante segmenten te distilleren uit de gegevens,
werden de respondenten in clusters ingedeeld op basis
van vragen over houding en motivatie. Een clusteranalyse
is een krachtig middel om segmenten te identificeren die

sterk van elkaar verschillen, maar intern zeer homogeen
zijn. In het analyseproces werden 4 segmenten geïdentificeerd, zoals beschreven in onderstaande tabel.
We hebben gekozen om ons te baseren op deze segmenten voor de analyse van het rapport dat u op de volgende
pagina’s kunt lezen, met de nadruk op de drie grootste
groepen. Na rijp beraad hebben we besloten niet te
focussen op het vierde segment in het rapport, aangezien
dit segment – hoofdzakelijk jonge, laaggeschoolde mannen – in elke enquête een erg passieve en inconsequente
houding vertonen.

Figuur 41
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47,9%

Eerder mensen tussen 35 en 70 jaar, van het vrouwelijk geslacht,
smartphone- en tabletgebruikers, matig internetgebruik, goed opgeleide mensen zonder een universiteitsdiploma met een voltijdse job
die meer dan € 3.000 per maand verdienen en in Waals-Brabant,
Henegouwen, Luik of Luxemburg wonen.

35,3%

Eerder jonge mensen (tot 24 jaar), van het mannelijk geslacht, intensief internetgebruik met laptop of netbook, studeren nog, verdienen
€ 1,500 tot € 1.999 per maand en wonen in Antwerpen, VlaamsBrabant of West-Vlaanderen.

Urban Mobility Ideologists
– “Ideologists”

12,6%

Eerder al wat oudere mensen (tussen 55 en 70 jaar), van het vrouwelijk geslacht, zonder job of met pensioen, sporadisch internetgebruik met laptop of netbook, universitair diploma, verdienen tussen
€ 1.000 en € 1.499 als ze een job hebben, wonen in Brussel.

Non-Engaged Mobility Participants – “Non-Engaged”

4,2%

Suburban Car Supporters
– “Supporters”

Pragmatic Mobility Changers
– “Changers”

1

Eerder jonge mensen (tot 24 jaar), van het mannelijk geslacht, gemiddeld internetgebruik met smartphones, diploma lager onderwijs,
deeltijdse job of studerend, verdienen minder dan € 1.000 of tussen
€ 1.500 en € 1.999 als ze een job hebben, wonen in Brussel.

De provinciale verdeling van de steekproef komt niet helemaal overeen met deze van de Belgische bevolking. Na correctie bleken de enquêteresultaten af te wijken
met ± 1,2%, wat verwaarloosbaar is voor de interpretatie van de resultaten. Dit komt omdat de woonplaats weinig uiteenlopende resultaten opleverde.

9

HOUDING TEGENOVER
MOBILITEIT
Mobiliteit wordt beschouwd als een belangrijk aspect en de overheid moet erover waken dat het een basisrecht blijft. Het wordt
sterk in verband gebracht met de vrijheid om nieuwe dingen en plekken te zien en te beleven, maar de kostprijs baart tot op
zekere hoogte zorgen, ook voor Supporters die het hoogste inkomen hebben. De Changers, die doorgaans jonger zijn, hebben
de neiging minder te reizen en gebruiken technologie meer om hun noden te lenigen, zijn minder bezorgd om hun persoonlijke
mobiliteitsbehoeften dan de twee andere groepen, zijn meer bezig met het verminderen van hun behoeften door een levensstijl
binnen een beperktere actieradius aan te nemen, en vallen terug op technologie om hun behoefte aan reizen te verkleinen.
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Al onze groepen maken gebruik van meerdere vervoermiddelen (Figuur 6), waarbij 55% van de Ideologists en
45% van de Changers heel regelmatig twee of meer
vervoermiddelen gebruiken en zo een multimodaal mobiliteitspatroon vertonen, bijvoorbeeld naar een halte van
het openbaar vervoer rijden of fietsen, dan het openbaar
vervoer nemen en de rest van het traject te voet afleggen.
Dit percentage daalt bij de Supporters tot 40%, maar
geeft nog altijd aan dat iemand die sterk naar de auto
neigt als eerste vervoermiddel, toch nog andere vervoermiddelen nodig heeft of kiest ingeval het nodig is.
Zoals verwacht is het dominante vervoermiddel bij
de Supporters de auto en verplaatsen de Ideologists
– die voornamelijk in Brussel wonen – zich meer dan
de andere groepen te voet, met de fiets, de bus of
de tram, en gebruiken zij ook het minst een auto.
Bedrijfswagens komen zelfs niet in hun top 5 voor. Dat
is enerzijds te verklaren door de files en de beperkte
parkeermogelijkheden en anderzijds door de betere
ontsluiting van het openbaar vervoer.

Doin Oakenhelm/Shutterstock.com
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Figuur 5: Houding t.o.v. mobiliteit : 1 = Onbelangrijk, 5 = Belangrijk
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Suburban Car Supporters (48%)

Pragmatic Mobility Changers (35%) Urban Mobility Ideologists (13%)

Mobiliteit is een basisrecht dat de overheid altijd moet bewaken en waarborgen
Mobiliteit is cruciaal voor mij omdat het nauw verbonden is met vrijheid
Ik moet erg mobiel zijn omdat ik graag nieuwe dingen ontdek en nieuwe ervaringen beleef
Mijn actieradius is niet zo groot. Daarom houdt mobiliteit me niet echt bezig
Mobiliteit is erg duur geworden. Ik heb mijn mobiliteit aangepast aan de kostprijs
Mobiliteit houdt me niet echt bezig want dankzij de technologie heb ik alles binnen handbereik
(smartphone, tablet, internet, ...)

Figuur 6: Top 5 van modi minstens 5 dagen per week gebruikt
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Ideologists (13%)

Uit Figuur 7 blijkt dat het gebruik van de verschillende
vormen van openbaar vervoer voor alle groepen vrij
evenwichtig is. Opvallend is de hoge frequentie van het
busgebruik in alle groepen dankzij het brede netwerk van
buslijnen. De trein scoort enkel beter bij de Supporters,
waar hij vermoedelijk samen met de auto deel uitmaakt
van een langer woon-werktraject.
Bij respondenten die verantwoordelijk zijn voor de
mobiliteit van anderen, bijvoorbeeld een ouder familielid of kinderen, merken we een verschuiving van wandelen, fietsen en alle vormen van openbaar vervoer
naar de auto, waarbij 44% tot 62% dagelijks de eigen
auto gebruikt en 11% tot 17% de bedrijfswagen.

Heel weinig mensen maken frequent gebruik van
georganiseerde formules zoals autodelen of fietsdelen.
Slechts 5% deelt een fiets, de anderen rijden met een
eigen tweewieler.
Nogal wat mensen zijn totaal afhankelijk van het
openbaar vervoer (Figuur 8) en beschikken niet over
een fiets of enige vorm van gemotoriseerd vervoer. Dit
komt het vaakst voor bij de Ideologists, stedelingen,
mensen met een laag inkomen en twintigers, die niet
meer thuis wonen – en dus de auto van hun ouders niet
meer kunnen gebruiken – maar nog geen gezin of carrière hebben waarvoor ze een auto nodig hebben of
ter beschikking krijgen.

Figuur 7
Supporters (48%)

Changers (35%)

Ideologists (13%)
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Openbaar vervoer - bus
Openbaar vervoer - metro

Openbaar vervoer - tram
Openbaar vervoer - trein

Figuur 8: Ondervraagden volledig afhankelijk van openbaar vervoer
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Naast de verschillen die iedereen verwacht in het
gebruik van verschillende transportmiddelen tussen pakweg Brussel en de meer landelijke gebieden, stellen we
ook een algemeen patroon vast: zich verplaatsen in een
auto, als bestuurder of passagier, overheerst in alle regio’s
(Figuur 9); zich te voet of met de ene of andere vorm van
openbaar vervoer verplaatsen geeft ook hetzelfde beeld;
brom- en motorfietsen worden door nog geen 5% van alle
respondenten heel regelmatig gebruikt.
DE GROEP SUPPORTERS GEEFT DE AUTO EEN
HOGE SCORE ALS MEEST GEBRUIKTE VERVOERMIDDEL VOOR EEN HELE REEKS ASPECTEN,
MET UITZONDERING VAN BETAALBAARHEID.

Hetzelfde patroon – zij het dan met lagere scores –
zien we voor de Changers (Figuur 10). De beperkingen
van wonen in een stad leiden tot neutralere scores bij
de Ideologists, hoewel ze de auto toch weten te waarderen als het gaat over comfort, privacy en flexibiliteit.
Op het stuk van betaalbaarheid scoort de auto laag,
wat te maken heeft met de kostprijs van autorijden, de
kortere ritten en dus de lagere relatieve kostprijs voor
andere transportmiddelen zoals openbaar vervoer.

Figuur 9: Regelmatig gebruik vervoersmodi per regio
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Figuur 10: Perceptie van de auto als mobilteitsoplossing voor vaakst afgelegd traject (5 = heel goed)
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De Supporters zijn sterk gericht op de auto. Alle andere vervoermiddelen scoren in alle opzichten laag met
betrekking tot de geschiktheid voor hun meest frequente
traject (Figuur 11). Bij de Changers en Ideologists is de
balans meer in evenwicht. De auto geniet nog altijd
de voorkeur, maar de trein en de bus komen aardig in
de buurt voor alle aspecten, behalve voor privacy en
flexibiliteit.

HOEWEL DE PERSOONLIJKE SITUATIE DE MOBILITEITSKEUZE VAN DE BELG BEÏNVLOEDT, IS HET
OVER HET ALGEMEEN DUIDELIJK DAT GEEN
ENKEL ANDER TRANSPORTMIDDEL DAN DE AUTO
DEZELFDE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN WORDT
TOEGEDICHT. Een beter openbaar vervoer of een beperking van het autogebruik kan die mening in de toekomst
veranderen, maar zoals we verderop in deze enquête zullen
zien, houden de respondenten hier geen rekening mee.

Figuur 11 (5 = heel goed)
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HOUDING TEGENOVER
AUTOBEZIT
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In tegenstelling tot de voornamelijk in Brussel wonende
Ideologists, hebben de andere groepen de beschikking over en de toestemming om minstens één auto te
gebruiken (Figuur 12). Elke groep heeft meer toegang
tot één of meer fietsen voor volwassenen, en bij de

Changers en Ideologists heeft grosso modo een derde
beschikking over een brom- of motorfiets. De auto is
dus voor velen niet het enige transportmiddel waarover
ze beschikken.

Figuur 12: Aantal verschillende transportmiddelen beschikbaar
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Toch krijgt de auto in de hoofden van mensen een bijzondere plek, vooral het praktische aspect (Figuur 13).
Typisch voor de Supporters is hun uitgesproken mening
bij uitspraken die gaan over de vrijheid die zij koppelen
aan de beschikbaarheid van een auto, het gevoel van

veiligheid als ze in hun auto zitten, en de meer praktische aspecten rond functionaliteit en flexibiliteit. Over het
algemeen zijn de Changers het eens met hun meer autogerichte collega’s. Ze scoren op elke vraag lager, maar
zijn altijd in meerdere dan in mindere mate akkoord.

Figuur 13: Ik ben het eens/oneens dat de auto staat voor...(5 = helemaal akkoord)
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De Ideologists zijn neutraler, maar door de meer stedelijke
levensstijl en de beste toegang tot het openbaar vervoer
zijn de meesten het niet eens dat autobezit een noodzaak
is (Figuur 14). Meer dan de helft van deze groep (53%)
associeert de auto ook met negatieve aspecten zoals
overlast, vervuiling en onveiligheid, 27% gelooft zelfs dat
de auto voorbijgestreefd en uit de tijd is. Met respectievelijk 7% en 3% delen de Supporters deze opvatting niet.
Op een meer emotioneel niveau zien we zelfs bij de
Supporters geen sterke vereenzelviging met aspecten van

de auto, waarvan we misschien traditioneel denken dat
ze belangrijk zijn. Figuur 15 toont dat alle groepen samen
het niet eens zijn dat de auto een manier is om jezelf te
uiten of een teken van succes. Enkel de Supporters beleven uitgesproken plezier aan autorijden: 72% is het eens
of helemaal eens met deze opvatting. Voor anderen is
DE AUTO EEN MIDDEL OM NIEUWE PLEKKEN TE
BEZOEKEN EN NIEUWE DINGEN TE ONTDEKKEN. ALLE GROEPEN ZIJN HET EENS MET DEZE
BEWERING.

Figuur 14: Ik ben het eens/oneens dat de auto staat voor… (5 = helemaal akkoord)
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Figuur 15: Ik vind dat … (5 = helemaal akkoord)
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Wat het bezit of de beschikbaarheid van auto’s
binnen één gezin (Figuur 16) betreft: 65% van de
Supporters heeft een eigen auto tegenover 54% van
de Changers en slechts 24% van de Urban Mobility
Ideologists. Veel mensen kunnen wel beschikken over
een auto van een familielid of een vriend, los van het
feit of ze zelf een auto bezitten.

Meer dan een derde van de respondenten bezat of
had toegang tot twee of meer auto’s met een gemiddelde van net geen 1,4 auto’s. De Supporters en
Changers scoorden hier hoger (respectievelijk 1,67
en 1,57), maar zelfs de Ideologists kwamen uit op
een gemiddelde beschikbaarheid over 0,67 auto’s of
bestelwagens.

Figuur 16: Aantal auto’s/bestelwagens waarover ik kan beschikken
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VOOR DE 45% VAN ONZE RESPONDENTEN
DIE VANDAAG GEEN EIGEN AUTO HEEFT, IS
DE BELANGRIJKSTE REDEN HIERVOOR BIJ ALLE
GROEPEN DE KOSTPRIJS, zowel de aankoop als het
rijden met een auto, met slechts kleine verschillen tussen
de drie segmenten (Figuur 17).
De beschikbaarheid van alternatieve vervoermiddelen
speelt relatief gezien een grotere rol voor de Ideologists,
terwijl makkelijk een auto kunnen lenen of een lift krijgen bij
mensen die geen eigen auto hebben slechts een score van
15% oplevert, opnieuw met relatief kleine verschillen tussen de segmenten. NIETS WIJST OP EEN DUIDELIJKE
AFWIJZING VAN HET PRINCIPE VAN AUTOBEZIT.
Een eigen auto past gewoon niet in het budget of
beantwoordt niet aan de praktische behoeften van
sommige mensen.
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Voor de toekomst zijn de Ideologists over het algemeen
positief over hun mogelijkheden om hun (nu al lage)
afhankelijkheid van de auto nog te verkleinen. Ze zijn
het eens met een aantal toekomstige scenario’s waarin
een auto niet noodzakelijk is door hun levensstijl of
waarin ze een auto kunnen delen als dat nodig is
(Figuur 18).
De Changers hadden een neutrale mening over
dezelfde aspecten en de Supporters waren het grondig
oneens over de hele lijn, wat geen verrassing is! Er
zijn dus weinig aanwijzingen dat de consument zelf
zal aansturen op een minder grote afhankelijkheid van
de auto. In het laatste hoofdstuk gaan we hier dieper
op in.

Figuur 17: Redenen om geen auto te bezitten
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Figuur 18: Vooruitzichten (5 = helemaal akkoord)
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Een rijbewijs hebben is duidelijk een eerste vereiste om
met een auto te rijden en – voor de meesten – om er
een te hebben. In veel landen was in de media te horen
dat steeds minder jongeren leren rijden of pas op latere
leeftijd hun rijbewijs halen, en dat de kosten om te leren
rijden, in combinatie met de kostprijs voor de aanschaf
van een auto, jongeren uit de markt prijst.
De gemiddelde leeftijd waarop onze respondenten hun
rijbewijs behalen is 20,4 jaar en de verdeling van mensen met een rijbewijs is, op basis van volstrekt logische
en aanvaardbare redenen, afhankelijk van de leeftijd en
het inkomen (zie Figuur 19). In deze enquête kunnen we
geen trends onderzoeken, maar WE ZIEN VOOR ALLE
LEEFTIJDSGROEPEN WEINIG VERSCHILLEN IN DE
LEEFTIJD WAAROP ZE HUN RIJBEWIJS HALEN.
De hoogste leeftijd vinden we terug in de categorie 4554 jaar met 21,4 jaar; in de categorie 19-24 jaar is dat
19,1 jaar; en wie ouder is dan 19, behaalt zijn rijbewijs
op een leeftijd van gemiddeld 20,3 jaar. Van de jongvolwassenen die momenteel geen rijbewijs hebben, is de
helft van de groep 19-24 jaar en meer dan een derde

van de groep 25-34 jaar bezig met hun theoretische of
praktijklessen.
Deze cijfers geven aan dat 10% van de mensen zonder
rijbewijs in de oudere leeftijdsgroepen er waarschijnlijk
op lange termijn voor kiezen om nooit een rijbewijs te
halen, waarbij de noodzaak, de kostprijs, de geschiktheid of ander factoren een rol spelen.
Het globale beeld toont bijgevolg een België dat sterk
afhankelijk is van de auto, vooral dan buiten het Brussels
gewest. Dat heeft te maken met de positieve aantrekkingskracht van de auto en de waargenomen zwaktes en
nadelen van de alternatieven – op de eerste plaats het
openbaar vervoer. Wie vandaag relatief weinig gebruik
maakt van de auto, vindt het minder erg om in de toekomst
minder de auto te nemen dan wie vandaag afhankelijk
is van de auto. NIETS WIJST EROP DAT JONGEREN EEN DUIDELIJK VERSCHILLEND PATROON
ONTWIKKELEN WAT AUTORIJDEN BETREFT, WAT
DOET UITSCHIJNEN DAT DE AUTO DE KOMENDE
JAREN ZIJN DOMINANTE POSITIE IN HET MOBILITEITSMODEL ZAL HANDHAVEN.

Figuur 19
Rijbewijshouders per leeftijd
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AANKOOPPROCES VAN
EEN AUTO

22

Ongeveer de helft van onze steekproef had een auto gekocht of een bedrijfswagen besteld, waarvan 40% onder de
Ideologists tot 60% voor Supporters, wat een voorspelbaar verschil is. Van de Supporters en Changers kocht 65%
een nieuwe auto, tegenover slechts de helft voor de Ideologists – misschien nog een voorbeeld van hun gematigde
houding ten opzichte van een auto. Slechts 10% van de respondenten die een bedrijfswagen hadden besteld, konden zelf kiezen welke wagen – de overige bestuurders van een bedrijfswagen selecteerden hun auto uit een goedgekeurde lijst of de auto werd gekozen door de werkgever zelf. Vandaar dat hun ervaring als gewone consument
in het aankoopproces beperkt is.

Voor de meesten gebeurde de recentste aankoop ter
vervanging van een vorige auto, hoewel het bij de
Changers en Ideologists vaker om hun allereerste auto
ging (respectievelijk 17% en 25%). Anderen hadden
vroeger al een auto gehad, maar niet op het moment
van hun recentste aankoop (respectievelijk 8% en 7%).
Dit betekent dat respondenten die een eigen auto niet
belangrijk vinden, toch van oordeel zijn dat de voordelen van een eigen auto opwegen tegen de nadelen.
Voor alle groepen die een nieuwe auto kochten, zijn de
vijf belangrijkste redenen om geen tweedehandsauto te
kopen dezelfde (Figuur 20) en is ook de belangrijkste

reden dezelfde, namelijk dat ze altijd een nieuwe auto
kopen. Voor de Ideologists spelen gewoonten minder
een rol en is de korting op de nieuwe auto belangrijker, een aspect dat bij hen op de derde plaats komt en
bij de andere twee groepen pas op de vijfde plaats.
De Car Supporters hechten meer belang aan een auto
die helemaal aan hun smaak beantwoordt en ontlopen
de onzekerheid met betrekking tot de historiek van de
auto. Dat het koopgedrag een gewoonte is, is deels
een weerspiegeling van andere factoren, maar dat dit
uitdrukkelijk vermeld wordt als reden suggereert toch
dat de meeste kopers geen objectieve afweging maken
van de alternatieven.
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Figuur 20: Top 5 - Redenen om een nieuwe auto vs tweedehands te kopen
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De ouderdom bij aankoop van een tweedehandsauto
bedroeg gemiddeld 4,9 jaar, met een klein verschil tussen
de verschillende groepen. Supporters kochten hun auto in
gelijke mate bij erkende dealers, zelfstandige verkopers
van tweedehandsauto’s en particulieren. Changers waren
meer geneigd om bij zelfstandigen te kopen, terwijl van
de Ideologists 39% een auto kocht bij particulieren en
slechts 22% bij een erkende dealer.
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DE TOP VIJF VAN DE REDENEN OM TWEEDEHANDS IN PLAATS VAN NIEUW TE KOPEN,
HEEFT MEESTAL – RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS – TE MAKEN MET DE PRIJS.
Bijna 70% vermeldt dit als reden. Veel respondenten
verwijzen ook naar de fiscale druk op de prijs voor een
nieuwe auto en het snelle waardeverlies. Ook hier spelen
gewoonten een belangrijke rol: bijna 40% van de kopers
van tweedehandsauto’s zegt nooit een nieuwe auto te
kopen. Wie voor het eerst een auto kocht, vond een
tweedehandsauto een verstandige keuze om autobezit
als concept te testen. In alle klantensegmenten komt deze
reden op de vijfde plaats.
Een interessant resultaat van dit onderzoek is dat KOPERS
IN DE AANLOOPFASE NAAR HET AANKOOPPROCES BLIJKBAAR HUN ZINNEN AL ZETTEN
OP EEN SPECIFIEK MERK EN MODEL.
In alle groepen beweert ongeveer 45% dat ze hun oog al
lieten vallen op een merk en een model nog voor ze aan
hun zoektocht begonnen. Onderzoek van Google over
kopers van nieuwe auto’s toont aan dat de verlanglijst
van de klant groter wordt naarmate hij meer informatie
opzoekt op het internet. Google en ICDP toonden samen
aan dat de meeste klanten nog maar twee merken overhouden wanneer ze dealers beginnen te bezoeken. ICDP
suggereert dat 45% van de kopers van nieuwe auto’s
zich in deze fase nog maar op één enkel merk focust.
Uit ons onderzoek blijkt dat ongeveer twee derde van de
kopers – van zowel nieuwe als tweedehandsauto’s – niet
veranderen van favoriete merk en model tijdens het aankoopproces. Dit strookt niet met het andere onderzoek,
maar het wijst er wel op dat het onderzoeksproces van
de klant gebaseerd is op het afwegen van een aantal
merken om ze te vergelijken met een uitgesproken

favoriet, en dat deze favoriet eerder moet onttroond
worden dan wel vechten voor zijn plaats.
In het digitale tijdperk zoeken klanten hun informatie
eerst online op. Veel studies tonen aan dat dit bijna een
universeel gegeven is met slechts enkele kleine demografische verschillen onder autokopers. Als gevolg van
dit fenomeen is het aantal bezoeken aan dealers de
jongste jaren geslonken (Figuur 21). Vandaag dient
een dealerbezoek in de eerste plaats om de knoop
door te hakken en te onderhandelen over de prijs. In
het aankoopproces voor zowel nieuwe als tweedehandsauto’s brengt een klant gemiddeld net iets meer
dan 2 bezoeken aan gemiddeld iets minder dan 2
dealers en gemiddeld minder dan 2 merken. 40% van
wie een nieuwe auto koopt bezoekt slechts één dealer
en een kwart legt in totaliteit maar één bezoek af.
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Figuur 21
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Er zijn slechts kleine verschillen in gedrag tussen de verschillende segmenten en we vinden dezelfde patronen terug bij
kopers van zowel nieuwe als tweedehandsauto’s.

Minder dan 10% van de kopers legt tijdens het aankoopproces 4 of meer bezoeken af – een totaal ander beeld
dat dealers hebben van vijf of tien jaar geleden.

Figuur 22: Totaal aantal dealerbezoeken tijdens aankoop (nieuwe auto)
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De meeste kopers van nieuwe auto’s vinden de dealer
die ze willen op minder dan 30 minuten rijden, hoewel
toch 15% een reistijd van een uur vermeldt (Figuur 23).
De verschillen tussen de diverse soorten klanten zijn onbeduidend. Ten opzichte van andere landen vertoont de
Belgische consument een gedrag dat vergelijkbaar is met
dat van Nederlandse, Franse en Spaanse consumenten.
In Duitsland, Italië en het VK zijn
consumenten gemiddeld meer
dan 40 minuten onderweg
naar een dealer. Belgen zijn,
ongeacht hun actuele reistijden,
bereid 15 minuten langer te
rijden naar een dealer van hun
favoriete merk in plaats van
naar een dealer van een concurrerend merk dichter bij huis.
Bij de dealer configureerde 40% van de Supporters
en Changers een auto die
beantwoordt aan hun specifieke eisen en ze plaatsten
een nieuwe bestelling in de
fabriek, terwijl 25% van deze
twee groepen een auto vond

die beantwoordde aan hun eisen door aanpassing
van een bestaande bestelling van een dealer (wat normaal gesproken een snellere levering mogelijk maakt).
In schril contrast hiermee staan de 53% Ideologists
die een auto uit voorraad vonden. Slechts een kwart
plaatste een nieuwe bestelling in de fabriek.

Figuur 23: Maximum afstand afgelegd tot de dealer (Nieuw)
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Uit Figuur 24 blijkt dat de websites en garages van
dealers en fabrikanten voor kopers van zowel nieuwe als
tweedehandsauto’s weinig invloed hebben op de eigenlijke aankoopbeslissing. Op basis van ander onderzoek
(o.a. Google en ICDP) kunnen we aannemen dat websites louter als informatiebron worden beschouwd en dat
de klant zich bij zijn definitieve beslissing niet laat beïnvloeden door die websites zolang ze hun informatieve rol
vervullen. Een slechte website kan wel als gevolg hebben
dat een klant een specifiek merk of dealer niet opneemt
in zijn definitieve verlanglijst. Websites kunnen echter zo
worden opgebouwd dat ze klanten al aanspreken in een
vroeg stadium van hun zoektocht naar een nieuwe auto.
De garage van de dealer wordt gezien als een teken van
gezondheid – uit een sjofele garage kan een potentiële

klant concluderen dat de dealer een slechte service levert
of financiële problemen heeft, maar eenmaal die horde
genomen, heeft het geen verdere invloed op de aankoopbeslissing.
Voor een koper van een nieuwe auto zijn de drie belangrijkste criteria bij zijn beslissing de medewerkers – hun
productkennis en algemene ervaring – en de indruk
(misschien wel ervaring) van de dienst na verkoop die
de dealer aanbiedt. Deze criteria behalen een score
van of in de buurt van 4 (d.w.z. belangrijk) voor de drie
segmenten. Andere criteria behalen een neutralere score.
Voor kopers van tweedehandsauto’s liggen de scores
over het algemeen lager, wat betekent dat de auto zelf
belangrijker is dan de garage waar hij verkocht wordt,
de aangeboden faciliteiten of de medewerkers.

Figuur 24a: Invloeden op aankoopbeslissing - Nieuw (5 = zeer belangrijk)
5
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KOPERS VAN EEN NIEUWE AUTO ZIJN DOORGAANS TROUW AAN DE TRADITIONELE DEALERFORMAT: enkel dat kanaal scoort immers gemiddeld
positief voor het bekijken/testen van de auto en het
afsluiten van de verkoop (Figuur 25). Van alle andere
mogelijke verkoopkanalen klinkt een megadealer met
verschillende merken onder één dak voor veel mensen
interessant in alle fases van het aankoopproces. Ook
het Autosalon in Brussels Expo scoort erg sterk voor
de eerste fase van het proces om de auto te bekijken
– vermoedelijk om dezelfde redenen. Een onlinekanaal
kan ongeveer 30% bekoren als een aantrekkelijke of
zeer aantrekkelijke mogelijkheid als ze zou voorhanden zijn. Een nationale megastore uitgebaat door de
fabrikant wordt even interessant bevonden voor de
verkoop en levering van de auto, maar scoort lager
voor de eerste fase om de auto te bekijken en te testen. Op zich zou een winkel vermoedelijk het breedst

mogelijke aanbod in de toonzaal hebben staan en ter
beschikking hebben om een testrit te maken, maar de
consument kan van oordeel zijn dat het te ver rijden is
of misschien te onpersoonlijk is, wat contra-intuïtief lijkt.
Andere mogelijke kanalen zoals een auto kopen in een
traditionele supermarkt, bij een verkoper die thuis of
op het werk langskomt of in kleine shops met geen of
weinig tentoongestelde auto’s konden op minder bijval
rekenen dan de andere keuzemogelijkheden.
Een andere toekomstige trend waarvan verwacht wordt
dat hij de relatie tussen de fabrikant, de dealer en de
bestuurder zal beïnvloeden, is de ontwikkeling van de
‘verbonden auto’. Deze auto biedt de klant een breed
scala nieuwe of verbeterde diensten, maar waarvan hij
ook afhankelijk zal worden als hij ermee instemt dat
zijn auto verbonden is en dat de gegevens regelmatig
worden geraadpleegd.
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Figuur 25: Toekomstige kanaalmogelijkheden - Nieuwe auto’s - % (heel) aantrekkelijk
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Een autosalon zoals het autosalon in Brussels Expo
Een megadealer die verschillende merken verkoopt
Een supermarkt (waar u naast auto’s ook andere producten koopt)
Bij de traditionele lokale dealer die handelt voor het automerk
Bij mij thuis of op het werk
In een vertrouwd kantoor zoals van een bank, advocatenbureau, een verhuur- of leasingbedrijf
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De enige diensten die alle 3 de consumentengroepen
momenteel interessant of heel interessant vindt, zijn
lokalisatie in geval van diefstal, verstrekken van realtime verkeersinformatie om files te vermijden en verzekeringspremies die gekoppeld zijn aan het rijgedrag
(Figuur 26).

te leggen en vertrouwen te kweken om dit overal ingang te
doen vinden. Je kinderen of andere bestuurders ‘bespioneren’ kan evenmin op veel steun rekenen!

Enkel bij de Ideologists heeft een meerderheid ook belangstelling voor taksen op basis van weggebruik in plaats
van voertuigbezit, voor een ritplanner met integratie van
parkeerdiensten en openbaar vervoer. Betalen voor weggebruik scoort het laagst bij de Supporters: 42% is (heel)
geïnteresseerd. Opsporen van defecten op afstand, een
onderhoudsbeurt boeken en een serviceaanbod op maat
– stuk voor stuk diensten die van belang zijn voor zowel
de klant als de automobielsector – vinden bestuurders vandaag minder interessant. Dat wijst erop dat de sector een
grote inspanning moet leveren om de voordelen hiervan uit
Figuur 26: % (heel) geïnteresseerd in specifieke “connected cars” diensten
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Mijn auto lokaliseren als hij gestolen is
De auto traceren als bv mijn kinderen hem gebruiken
Me informeren over mijn rijstijl en tips voor verbetering
Me informeren over files, ongevallen en over alternatieve routes of vervoermiddelen om de files
te vermijden
Garages toelaten om vanop afstand mankementen op te spoeren en meteen een afspraak te maken
voor een nazicht
Aanbiedingen op maat door garages of werkplaatsen
Een verzekeringspremie op maat van uw rijgedrag
Enkel betalen als u de weg gebruikt, niet meer voor het bezitten van een auto
Uw verplaatsingen zo efficiënt mogelijk plannen, inclusief reservatie van parkeerplaatsen, tickets
voor openbaar vervoer, hotels, ...
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MOBILITEIT IN 2025

30

Minder dan 1 op 5 respondenten die een auto kochten, hebben een alternatief overwogen voor hun mobiliteitsbehoeften. Het is geen verrassing dat de Ideologists hiervoor het meest openstonden: 24% van de kopers van een
nieuwe auto en 35% van de kopers van een tweedehandsauto stelt dat ze alternatieven hebben overwogen. Het
significante verschil tussen beide wijst er op dat zelfs voor de Ideologists de waarde van een nieuwe auto belangrijk
genoeg is om de alternatieven minder aantrekkelijk te vinden. Aan de andere kant van het spectrum dacht slechts
8% van de Supporters die een nieuwe of tweedehandsauto kocht aan een alternatief vervoermiddel voor ze tot
aankoop overgingen.

De meeste respondenten verwachten moeilijkheden in
de toekomst: 68% is het eens of helemaal eens dat de
toestand de komende 5 tot 10 jaar zal verslechteren en
dat files en andere elementen hun mobiliteitskeuzes zullen
beïnvloeden. De Supporters zijn met 71% zelfs iets pessimistischer dan gemiddeld, wat misschien te maken heeft
met hun afhankelijkheid van de auto vandaag.
Als het gaat over hoe en wie deze problemen moet oplossen, lopen de meningsverschillen tussen de segmenten wel
uiteen. Gemiddeld scoorden alle groepen – zij het dan in
geringe mate wat de Supporters betreft – positief met betrekking tot DE ROL VAN DE OVERHEID OM MAATREGELEN TE TREFFEN DIE GEDRAGSVERANDERING
AFDWINGEN EN DAT BURGERS HUN VERANTWOORDELIJKHEID MOETEN NEMEN OM BETER
MET HUN EIGEN MOBILITEIT OM TE GAAN.

De Changers en Ideologists scoorden over het algemeen positief met betrekking tot een overschakeling
van de auto op andere vormen van vervoer. Als we
kijken naar de respondenten die het (helemaal) eens
zijn met de verschillende mogelijkheden, dan zien
we dat enkel de kleine groep Ideologists (13% van
de totale steekproef) het eens is met alle beweringen
– die in dit geval verband houden met het optreden
van de overheid en de eigen verantwoordelijkheid,
maar globaal genomen waren ze nog altijd pessimistisch over de impact ervan. Slechts een kleine
minderheid van elke groep was van mening dat de
problemen zullen opgelost raken zonder dat ze er
zelf iets aan doen, wat iets zegt over de bereidheid
om hun persoonlijke gewoonten of levensstijl te veranderen.
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Figuur 27: % (helemaal) akkoord over de aanpak van toekomstige mobiliteitsuitdagingen
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Ik denk dat de regering structurele maatregelen zal nemen en ons zal dwingen ons gedrag te veranderen
Ik denk dat ik zelf mijn verantwoordelijkheid moet nemen en mijn mobiliteit beter beheren
Ik ben vrij positief over mobiliteit in de toekomst: minder vervuiling, meer fietsen en andere vervoermiddelen
dan enkel de auto
Ik denk dat de problemen zich vanzelf zullen oplossen
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Figuur 28: % (helemaal) akkoord dat die modus het belangrijkste vervoermmiddel wordt
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In hun antwoord op de vraag wat in de toekomst het
belangrijkste transportmiddel zal zijn, klampen de
Supporters zich vast aan de auto (misschien omdat
ze niet inzien hoe een ander vervoermiddel een
antwoord kan bieden op hun persoonlijke noden en
levensstijl). Driekwart is ervan overtuigd dat de auto
een dominante rol zal blijven spelen. Het standpunt
van de Changers en Ideologists is gematigder: auto’s
zijn minder belangrijk, fietsen en openbaar vervoer
scoren hoger.
OVER HET ALGEMEEN VERANDERT ER WEINIG
AAN DE VERWACHTINGEN VAN MENSEN ALS
HET GAAT OVER HET GEBRUIK VAN VERSCHILLENDE TRANSPORTMIDDELEN.
Bijna 60% verwacht geen veranderingen voor de meeste vervoermiddelen. Ook de respondenten die wel een
stijging of daling zien, houden elkaar in evenwicht.
Zo verwachten sommigen een gevoelige toename van
het bus- en treingebruik en van (elektrische) fietsen, en

een daling van het taxigebruik, het dagelijkse gebruik
van huurauto’s en het aantal bedrijfswagens.
De meerderheid van de respondenten in alle groepen
verwacht nog altijd dat de meeste mensen over 5 tot
10 jaar nog altijd zullen beschikken over een eigen
auto, in plaats van een auto die ze delen of huren. De
Ideologists zijn het meest optimistisch dat de noodzaak
om te reizen voor het werk zal afnemen, omdat de technologie ons de mogelijkheid biedt op afstand te werken.
Ongeveer een derde van de Changers en Ideologists ziet
een meer uitgesproken serviceaspect in mobiliteit via een
gepersonaliseerd openbaar vervoer op aanvraag of meer
algemeen via een pay-as-you-go systeem in de plaats
van eigendom. Over het algemeen gelooft (of hoopt?)
een kwart dat de mobiliteitskosten in reële termen niet
zullen veranderen in vergelijking met vandaag, wat dan
weer een andere uitdaging meebrengt: hoe een betere
bereikbaarheid garanderen met minder vervuiling en files
zonder de kostprijs te laten stijgen?
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Figuur 29: Verwachte verandering in toekomstig gebruik per vervoersmodi
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Figuur 30: % (helemaal) akkoord met beweringen over toekomstige mobiliteit
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De meeste mensen zullen nog altijd over hun eigen auto of over een auto beschikken die alleen zij of hun
gezindsleden gebruiken
Openbaar vervoer zal ook bestaan uit een vorm van individueel transport, waarmee je op aanvraag en op een
zelfgekozen tijdstip van het ene naar het andere punt kunt reizen
Persoonlijk gemotoriseerd vervoer zal een dienst zijn waarvoor je per gereden kom of per uur moet betalen in
plaats van een product dat je bezit
Er zal minder gemotoriseerd vervoer nodig zijn door de groei van de onlineoplossingen (telewerken/teleconferenties,
E-commerce)
De kostprijs van individueel gemotoriseerd vervoer zal vergelijkbaar zijn met vandaag en vergeleken met andere
prijzen en de algemene kosten van het levensonderhoud
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CONCLUSIES
Het onderzoek toont aan dat de auto een cruciale rol speelt in de mobiliteit van de Belgen en dat men dit niet ingrijpend ziet
veranderen in de komende 5 tot 10 jaar. Hoewel er voorspelbare verschillen zijn in het gebruik van de auto, de fiets en het
openbaar vervoer tussen stads- en voorstadsbewoners, zijn die niet zo extreem als je zou verwachten.
Een belangrijk deel – de Changers, goed voor 35% van de steekproef – staat open voor het veranderen van hun gewoonten
en heeft minder rigide standpunten dan de 48% Supporters enerzijds (van wie de gewoonten vermoedelijk te maken hebben
met noodzaak) en de 12% Ideologists anderzijds (van wie de gewoonten bepaald worden door hun leven in de stad en hun
werkomgeving).
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Een evenwichtige visie op de manier waarop mobiliteit kan
gehandhaafd worden als een basisrecht in het komende
decennium en daarna, brengt ons tot een aantal conclusies
voor de verschillende betrokken partijen.

OVERHEID
• We kiezen meestal voor een vervoermiddel uit gemak
en dat betekent dat een verschuiving van de auto naar
het openbaar vervoer enkel versneld kan worden door
de kwaliteit en de bereikbaarheid ervan te verbeteren
daar waar autogebruik problemen geeft, met name in
stedelijke context en bij congestie. Investeringen moeten
zich daarop richten en moeten anticiperen op de vraag:
de meeste burgers staan open voor een overschakeling
mocht de beschikbaarheid verbeteren.
• De auto wordt nog altijd beschouwd als de meest praktische en flexibele vorm van persoonlijk vervoer, vooral
buiten de stadscentra. Maatregelen die dit ontmoedigen
of de kostprijs de hoogte injagen, worden negatief onthaald. Er is dus een pragmatische aanpak vereist die de
vrijheid om een eigen auto te gebruiken vrijwaart, tenzij
de globale impact daarvan op de samenleving onaanvaardbaar is. Ook de Car Supporters erkennen dit.

AUTOFABRIKANTEN
• Hoewel erkend wordt dat de aanhoudende groei van
het autogebruik onhoudbaar is, blijven consumenten
ervan overtuigd dat de auto de beste keuze is voor hun
persoonlijke mobiliteit. Ze kijken hiervoor naar anderen
– ook fabrikanten – om oplossingen te bedenken die
de daarmee gepaard gaande uitdagingen aanpakken.
Voor fabrikanten impliceert dit een verlaging van de
uitstoot en het brandstofverbruik, maar consumenten
verwachten dat dat betaalbaar blijft.
• De consument staat ook achter de ‘verbonden auto’,
bijvoorbeeld om informatie te krijgen over het verkeer
en over alternatieve routes of transportmiddelen, en
ze zijn er ook voor te vinden dat de gegevens van de
auto worden aangewend voor diefstalbeveiliging en
voor verzekeringspremies op maat. Bieden fabrikanten
deze mogelijkheden aan, dan kan dat vertrouwen
kweken bij de consument en na verloop van tijd de
belangstelling aanwakkeren voor andere diensten,
wat interessant is voor fabrikanten en dealers maar
momenteel minder in de smaak valt bij de consument.
Een voorbeeld hiervan is het opsporen van defecten
op afstand.
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INVOERDERS EN DEALERS
• De huidige formats van de verkoopkanalen stroken
niet met het typische koopgedrag van de Belgen.
Lang vóór een bezoek aan de dealer hebben ze al
een beslissing genomen en bij de dealer zelf zijn
vooral de vakkennis van de medewerkers en de
reputatie (of ervaring) voor de dienst-na-verkoop
van doorslaggevend belang. Het onderzoek suggereert dat investeringen in dichte netwerken van
zeer gespecialiseerde verkooppunten suboptimaal
zijn en beter ingezet kunnen worden op onlinecontacten met potentiële klanten, beter gekwalificeerde
medewerkers in een kleiner aantal meer functionele
verkooppunten en het ontwikkelen van een uitmuntende reputatie voor de dienst-na-verkoop.
• Er is bijzonder weinig belangstelling voor het delen
van voertuigen, wat voor stadsbewoners nochtans
een oplossing kan zijn om de nadelen van autobezit
te counteren. Aangezien deze groep in se niet tegen
de auto is en sommigen nog altijd ietwat negatief
staan tegenover het openbaar vervoer, moet het
mogelijk zijn een leefbare formule voor autodelen
uit te werken die rekening houdt met al deze standpunten en die een nieuwe markt voor deze systemen
creëert. Vanuit het standpunt van de invoerder/dealer kan een dergelijk aanbod helpen om te bouwen
aan hun merkbekendheid en om autogebruik als
gewoonte te introduceren, wat gebruikers ook
meenemen naar later fases in hun leven wanneer
autobezit voor hen meer realistisch wordt. Ervaring
elders leert dat autodeelsystemen moeten worden
ontwikkeld in samenwerking met de overheid en
idealiter geïntegreerd worden in (of toch gekoppeld
aan) het openbaar vervoer.

• De verbonden auto biedt de hele autosector en de
samenleving een pak mogelijkheden, maar de klant
lijkt dat momenteel nog niet voldoende in te zien. Hij
staat negatief tegenover alles waarvoor hij gegevens
moet delen met autodealers of -invoerders. Klanten
moeten geïnformeerd worden over de manier waarop deze gegevens zouden gebruikt worden. Zo zullen ze hun terughoudendheid laten varen en kunnen
alle partijen profiteren van de voordelen van een
verbonden auto. Bovengenoemde opmerkingen van
de respondenten over hun interesse voor het ontvangen van informatie over verkeer en alternatieve
routes kunnen helpen om die terughoudendheid weg
te nemen en vertrouwen te wekken.

BURGERS
• De sector kan inspelen op veel van hun verwachtingen
om de auto te blijven aanbieden als favoriete middel
voor persoonlijk vervoer – met lagere gebruikskosten
en een lagere uitstoot, en voor een prijs die betaalbaar
blijft. Toch bestaat het gevaar dat men vanuit politieke
hoek het autogebruik op een simplistische manier zal willen terugdringen of de uitdagingen die op ons afkomen
als we flexibiliteit van het gebruik van een eigen auto
willen behouden, zal doorschuiven naar de fabrikanten. Burgers moeten hun rechten laten gelden om een
meer evenwichtige aanpak te eisen via investeringen
in het openbaar vervoer, wegeninfrastructuur en een
belastingdruk die billijk en evenredig verdeeld wordt
over alle vervoermiddelen. Pas dan kunnen gebruikers
een weloverwogen beslissing nemen om een mix van
vervoermiddelen te gebruiken die rekening houdt met
zowel hun persoonlijke behoeften als met de belangen
van de hele samenleving.
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ACHTERGRONDINFORMATIE
VAN DE ONDERZOEKERS
FEBIAC
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FEBIAC is de Belgische automobiel- en tweewielerfederatie.
Ze vertegenwoordigt de constructeurs en invoerders van de
vervoermiddelen op de weg (personenwagens, bedrijfsvoertuigen, tweewielers) en hun toeleveranciers in België,
zowel op Europees, internationaal, federaal als regionaal
niveau. De federatie houdt zich bezig met de rol van het
wegvervoer in onze samenleving. FEBIAC onderzoekt hoe
de sector belangrijke aspecten als milieu, mobiliteit, verkeersveiligheid en belastingen kan aanpakken.

inzake gegevensmodellering en marketinggebonden segmentatieonderzoek. Gino is een van de oprichters van
drobots.com, dat eindklanten en expert partners gegevensanalyse en rapporteringsplatformen van de volgende
generatie aanbiedt. Met Drobots evolueert kwantitatief
onderzoek naar een eerlijk, open, gebruiksvriendelijk
en toch wetenschappelijk onderbouwd proces. Drobots
is een app waarmee u een hoeveelheid onderzoeksgegevens kunt analyseren en neerschrijven op net dezelfde
manier als een statisticus of onderzoekswetenschapper
dat zou doen.

BURAT

SSI

Burat is een kwalitatief onderzoeksbureau gevestigd in
Amsterdam. Sabine Rats en Wim Buedts zijn medeoprichters van Burat. Het bureau heeft internationale roots
(Nederlands, Belgisch, Frans) en dat betekent dat we
lokale of nationale perspectieven toetsen aan een internationale scope. Dat stelt ons in staat doorgedreven vergelijkingen te maken tussen verschillende landen. We voeren
onderzoeks- en strategische projecten uit, voornamelijk
in de Benelux maar ook in de rest van Europa. We zijn
van mening dat relevantie de hoeksteen vormt van alle
marketing- en innovatieactiviteiten. Met onsonderzoek
leveren we dan ook inzichten die we vertalen in relevante
voorstellen.
Onze stokpaardjes zijn innovatie en strategie. We gaan
voor een expliciete combinatie van onderzoek en strategie,
en hanteren onze inzichten uit onderzoeken om een strategische follow-up te ontwikkelen. Dit wordt weerspiegeld in
de ‘Burat consumer barometer’ en in belangrijke strategische projecten voor federaties zoals Assuralia en FEBIAC.

Survey Sampling International (SSI) levert steekproeven,
dataverzameling en oplossingen voor data-analyse voor
consumenten en business-to-businessonderzoeken. SSI
bereikt respondenten in 86 landen via internet, mobile/
wireless, telefoon en mixed-access aanbiedingen. De
SSI-medewerkers opereren vanuit 25 vestigingen in 18
landen en bieden de volgende diensten aan: CATI, opstellen van vragenlijsten, programmatie en hosting, online
rapportering op maat en dataverwerking.

DROBOTS
Gino Verleye behaalde een PhD in de psychometrie en
doceert statistiek en marketing aan de Universiteit Gent.
Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in bedrijfsconsulting

ICDP
ICDP is een internationale onderzoeks- en adviesorganisatie gericht op de distributie van de auto, inclusief
levering van en detailhandel in nieuwe en gebruikte
auto’s, after sales, netwerkstructuren en operaties.
We werken samen met autofabrikanten, invoerders,
dealers, leveranciers en aanverwante organisaties
om de kwaliteit en de effectiviteit van het distributiemodel te verbeteren. We geloven dat de combinatie
van gedragsverandering, nieuwe technologieën en
marktdruk aanleiding geven tot nieuwe manieren van
zakendoen. We zijn blij dat we kunnen samenwerken
met gelijkgestemde mensen en organisaties om dit doel
na te streven.
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