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Inleiding 

De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op een online-enquête die het onderzoeksbureau iVOX in 

opdracht van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft uitgevoerd tussen 2 en 

15 december 2019 bij 2.000 volwassen Belgen, representatief naar gewest, geslacht, leeftijd en 

diploma. 

De enquête gaat over micromobiliteit in ruime zin. Dit omvat de onderstaande alternatieve 

vervoerswijzen: fiets zonder trapondersteuning (hierna aangeduid als “fiets”), deelfiets (Villo, ...), fiets 

met trapondersteuning tot 25 km/u (hierna aangeduid als “elektrische fiets 25 km/u”), fiets met 

trapondersteuning tot 45 km/u (hierna aangeduid als “elektrische fiets 45 km/u” of “speed pedelec”), 

elektrische bakfiets, step, eigen elektrische step, elektrische deelstep (Lime, Troty, ...) en monowheel. 

Deze vragenlijst heeft tot doel de onderstaande aspecten te beoordelen: het gebruik van deze 

alternatieve vervoerswijzen, de voor- en nadelen ervan, de veiligheidsaspecten, de 

toekomstmogelijkheden ervan. 

Begripsomschrijving 

Onder "gebruikspercentage van een vervoerswijze" verstaat men het percentage mensen dat die 

vervoerswijze in de loop van het jaar heeft gebruikt. 

 

Interpretatie van de resultaten 

Rekening houdend met de relatief beperkte steekproef (2000 personen), dient men bepaalde 

gedetailleerde resultaten met voorzichtigheid te interpreteren voor de weinig gebruikte 

vervoerswijzen, zoals de monowheel, bakfiets, eigen elektrische step of elektrische deelstep en speed 

pedelec. Gezien de omvang van de steekproef dient men ook de resultaten voor relatief zeldzame 

gebeurtenissen, zoals zware ongevallen die leiden tot hospitalisatie, met voorzichtigheid 

interpreteren. Hiervoor zouden een grotere steekproef of meer specifieke enquêtes nodig zijn om de 

resultaten te valideren. 

 

De vragenlijst is hier beschikbaar. 

 

1 Samenvatting 

1.1 Gebruikspercentage naargelang van gewest, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau 

• Ongeacht het type fiets (fiets, elektrische fiets 25 km/u, elektrische fiets 45 km/u) ligt het 

gebruikspercentage in Vlaanderen steeds veel hoger. 

• Elektrische steps en gedeelde vervoerswijzen worden vaker gebruikt door: 

o Brusselaars, 

o mensen jonger dan 34 jaar, 

o mensen met het hoogste opleidingsniveau. 

• De fiets wordt meer gebruikt door: 

o mannen,  

o mensen met het hoogste opleidingsniveau, 

o mensen jonger dan 55 jaar. 

• De elektrische fiets 25 km/u wordt: 

o door mannen en vrouwen in gelijke mate gebruikt, 

o meer door 55-plussers gebruikt, 

o meer door mensen met een lager opleidingsniveau gebruikt. 

https://mobilit.belgium.be/fr/node/6155
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• De elektrische fiets 45 km/u wordt meer gebruikt door: 

o mannen, 

o mensen jonger dan 55 jaar. 

1.2 Gebruiksfrequentie, gebruiksmotieven en afgelegde afstanden van de verschillende 

fietstypes 

• De gebruiksfrequentie stijgt met het niveau van de elektrische ondersteuning van de fiets. 

Vergeleken met de fiets zonder ondersteuning is de gebruiksfrequentie hoger voor wat de 

elektrische fiets 25 km/u betreft en nog hoger voor wat de elektrische fiets 45 km/u betreft. 

• Wat de elektrische fiets 45 km/u betreft, is het voornaamste gebruiksmotief het woon-

werkverkeer volledig traject, terwijl wat de fiets en de elektrische fiets 25 km/u betreft, de 

voornaamste gebruiksmotieven toerisme en boodschappen zijn. 

• Gedeelde vervoerswijzen worden heel incidenteel gebruikt (enkele dagen per maand of per 

jaar). 

• De woon-werkverplaatsingen worden grotendeels afgelegd met: 

o de fiets zonder ondersteuning, voor afstanden tussen 2 en 10 km, 

o de elektrische fiets 25 km/u, voor afstanden tussen 5 en 20 km, 

o de speed pedelec, voor afstanden van meer dan 20 km. 

1.3 Fietsvergoeding en bedrijfsfiets 

• 66% van de mensen die voor woon-werkverplaatsingen de fiets gebruiken, krijgt een 

kilometervergoeding1. 

• Dit percentage ligt aanzienlijk hoger in Vlaanderen (71,7%) dan in Wallonië (44,7%) en Brussel 

(47,7%). 

• Het percentage mensen dat voor woon-werkverplaatsingen een bedrijfsfiets gebruikt, is in de 

drie gewesten ongeveer gelijk en bedraagt ongeveer 7,5%. 

1.4 Modal shift in woon-werk- of woon-schoolverkeer 

• Voor woon-werk- en woon-schoolverplaatsingen gebruikte ongeveer de helft van de 

gebruikers van micromobiliteitswijzen voorheen de wagen (eigen wagen of bedrijfswagen). De 

vervangen vervoerswijzen zijn uiteraard afhankelijk van de opsplitsing tussen vervoerswijzen 

(modal split) in elk gewest: de micromobiliteitswijzen zullen in Brussel in grotere mate het 

openbaar vervoer (dat meer aanwezig is) vervangen, in Wallonië de verplaatsingen te voet, en 

in Vlaanderen de fiets zonder ondersteuning. 

1.5 Voor- en nadelen van de micromobiliteitswijzen 
Voordelen fiets: gezondheid, ecologie, parkeergemak 

• Op nationaal niveau wordt het aspect gezondheid/welzijn het meest aangehaald voor zowel 

de fiets zonder ondersteuning als de elektrische fiets 25 km/u. Daarna volgen de aspecten 

parkeergemak en ecologie. 

• Het aspect gezondheid wordt in Vlaanderen vaker aangehaald, terwijl in Wallonië het aspect 

ecologie en in Brussel de mogelijkheid om de files te vermijden vaker wordt aangehaald.  

Voordelen elektrische steps: parkeergemak, filevermijding 

 
1 De hier voorgestelde cijfers verschillen van die van de enquête woon-werkverkeer aangezien het niet over 
hetzelfde publiek gaat. In deze enquête worden alle werknemers beschouwd, met inbegrip van die van de 
KMO’s en de zelfstandigen. De enquête woon-werkverkeer richt zich enkel op ondernemingen met meer dan 
100 werknemers. 
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• Wat de gedeelde vervoerswijzen en elektrische steps betreft, worden vooral de aspecten 

parkeergemak en filevermijding aangehaald. 

Nadelen fiets: weersomstandigheden, moeilijkheid om goederen te vervoeren (in Vlaanderen); 

onveiligheid, infrastructuur (in Wallonië en Brussel). 

• In het Vlaamse Gewest worden het gebrek aan bescherming tegen regen en de moeilijkheid 

om goederen te vervoeren het meest aangehaald. Het gaat om nadelen die intrinsiek zijn aan 

het fietsgebruik waaraan de overheden niets kunnen veranderen. 

• In Wallonië en Brussel zijn het daarentegen het onveiligheidsgevoel in verband met het 

gemotoriseerde verkeer, het gebrek aan geschikte infrastructuur en het diefstalrisico die het 

meest worden aangehaald. Deze vallen eerder onder de verantwoordelijkheid van de 

overheden, in tegenstelling tot de nadelen die in het Vlaamse Gewest worden aangehaald. 

1.6 Lichtgevende uitrusting bij nachtelijke verplaatsingen 

• Fiets en elektrische fiets 25 km/u: 96% van de gebruikers van fietsen en elektrische fietsen 

25 km/u gebruikt lichtgevende uitrusting bij nachtelijke verplaatsingen. 

• Lager gebruik in Brussel en in het Waalse Gewest: 14% gebruikt het niet in Wallonië en Brussel, 

tegenover slechts 1% in het Vlaamse Gewest. 

• Laag gebruik voor wat elektrische deelsteps (52%) betreft en tamelijk beperkt gebruik voor 

wat eigen elektrische steps (67%) betreft. 

• Het gebruik van lichtgevende uitrusting 's nachts, wat deelfietsen betreft, is bijzonder laag, 

zowel in Brussel (57%) als in Wallonië (44%) en bedraagt 91% in het Vlaams Gewest. 

1.7 Veiligheidsperceptie 

• Het percentage mensen dat de fiets als onveilig beschouwt, ligt in Wallonië (37%), en vooral 

in Brussel (45%), beduidend hoger dan in Vlaanderen (21%). 

• Elektrische steps worden beschouwd als de minst veilige vervoerswijze, waarbij bijna 41,5% 

van de respondenten gelooft dat deze niet veilig zijn. 

1.8 Cijfers en oorzaken van ongevallen in de afgelopen drie jaar 

• Geen significant verschil tussen de fiets en de elektrische fiets 25 km/u: in de afgelopen drie 

jaar heeft 14% van de gebruikers van fietsen en 12,5% van de gebruikers van elektrische fietsen 

25 km/u een ongeval gehad. 

• Ongeacht de ernst van het ongeval liggen de ongevallencijfers in Brussel en Wallonië steeds 

hoger dan in Vlaanderen. 

• Voor zowel de fiets als de elektrische fiets 25 km/u zijn de drie belangrijkste oorzaken van 

ongevallen op nationaal niveau een onaangepast wegdek of een wegdek in slechte staat, een 

manoeuvre met een motorvoertuig, en verlies van controle over het voertuig. 

• De slechte kwaliteit van de wegen wordt vaker aangehaald in Brussel en Wallonië dan in 

Vlaanderen. 

1.9 Aankoopintenties voor de komende twee jaar 

• In België is meer dan 20% van de respondenten van plan een elektrische fiets (25 km/u of 

45 km/u) en 7,8% een fiets te kopen. Deze elektrificatietrend is nu al te zien in de verkoop. In 

2019 was immers al meer dan de helft van de verkochte fietsen elektrisch. In Vlaanderen heeft 

22% de intentie om een elektrische fiets aan te schaffen, en slechts 6% een fiets. De intenties 

om een elektrische fiets aan te schaffen zijn ook hoog in Wallonië (18%) en Brussel (16%).  
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• De andere vervoerswijzen (elektrische step, monowheel, bakfiets) zijn veel minder populair. 

Wel waren er in Brussel sterkere aankoopintenties wat elektrische steps (6%) en bakfietsen 

(2,1%) betreft. 

• Zoals nu al te zien is in het huidige gebruik, zullen voor woon-werkverplaatsingen in de 

toekomst elektrische fietsen 25 km/u en vooral speed pedelecs vaker worden gebruikt dan 

fietsen zonder ondersteuning. 
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2 Volledige resultaten van de enquête vraag per vraag 

2.1 Gebruikspercentage van de micromobiliteitswijzen en de fiets 

2.1.1 Gebruikspercentage per gewest 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Fiets 41,2% 55,5%  20,3% 25,2% 

Elektrische fiets 25 km/u 15,6% 22,4% 6,8% 4,8% 

Deelfiets (Villo, Uber, ...) 2,3% 2,2% 1,1% 6,1%  

Elektrische step 1,6% 1,0% 2,0% 3,7% 

Step 1,4% 0,7% 2,6% 1,4% 

Elektrische deelstep 1,0% 0,4% 1,1% 4,0% 

Elektrische deelfiets 25 km/u 0,8% 0,5% 1,2% 1,5% 

Elektrische fiets 45 km/u 0,8% 1,3% 0,0% 0,8% 

Bakfiets 0,5% 0,5% 0,6% 0,0% 

Monowheel 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 

Geen van deze vervoerswijzen 46,3% 28,9% 72,1%  64,3%  

 

Met een gebruikspercentage van respectievelijk 41,2% en 15,6% vormen de fiets en de elektrische fiets 

25 km/u de twee belangrijkste micromobiliteitswijzen. 

Het gebruikspercentage van de fiets bedraagt 55,5% in het Vlaamse Gewest, 20,3% in Wallonië en 

25,2% in Brussel. 

Het gebruikspercentage van de elektrische fiets 25 km/u bedraagt 22,4% in Vlaanderen, 6,8% in 

Wallonië en 4,8% in Brussel.  

Gedeelde vervoerswijzen (deelfietsen en -steps) worden meer gebruikt in Brussel dan in Wallonië en 

Vlaanderen. Wat Brussel betreft, bedraagt het gebruikspercentage van deelfietsen 6%, terwijl 4% 

deelsteps gebruikt. In de andere gewesten zijn deze vervoerswijzen eerder onbeduidend. 

De speed pedelec wordt, ondanks de sterke groei van het aantal inschrijvingen, nog relatief weinig 

gebruikt en komt vooral in Vlaanderen voor, met 1,3% gebruikers. 

Monowheels en bakfietsen worden nog steeds nauwelijks gebruikt. 
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2.1.2 Gebruikspercentage per leeftijdsgroep 

 <=34 jaar 35-54 jaar +55 jaar 

Fiets 46,7% 44,4% 33,3% 

Elektrische fiets 25 km/u 10,4% 13,3% 22,3% 

Deelfiets (Villo, Uber, ...) 4,8% 2,1% 0,4% 

Elektrische step 4,1% 1,1% 0,2% 

Step 3,6% 0,8% 0,1% 

Elektrische deelstep 3,2% 0,3% 0,0% 

Elektrische deelfiets 25 km/u 1,4% 1,0% 0,3% 

Elektrische fiets 45 km/u 1,1% 1,1% 0,4% 

Bakfiets 0,5% 0,7% 0,3% 

Monowheel 0,0% 0,3% 0,0% 

Geen van deze vervoerswijzen 42,8% 44,9% 50,7% 

 

Het gebruikspercentage van de fiets daalt na de leeftijd van 54 jaar.  

Het gebruik van de elektrische fiets 25 km/u daarentegen stijgt vanaf de leeftijd van 55 jaar, met 22,3% 

gebruikers. 

Elektrische deelfietsen en -steps worden voornamelijk gebruikt door mensen jonger dan 34 jaar. Deze 

vervoerswijzen worden nauwelijks gebruikt door 35-plussers. 

De elektrische fiets 45 km/u wordt meer gebruikt door mensen jonger dan 55 jaar. 
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2.1.3 Gebruikspercentage per opleidingsniveau 

 Hoogstens lager 

middelbaar 

Hoger middelbaar Hoger onderwijs 

Fiets 29,6% 42,8% 45,8% 

Elektrische fiets 25 km/u 20,6% 15,6% 12,8% 

Deelfiets (Villo, Uber, ...) 0,7% 1,8% 3,7% 

Elektrische step 0,3% 1,6% 2,4% 

Step 0,8% 1,4% 1,6% 

Elektrische deelstep 0,2% 0,7% 1,7% 

Elektrische deelfiets 25 km/u 0,5% 1,3% 0,5% 

Elektrische fiets 45 km/u 0,7% 0,9% 0,8% 

Bakfiets 0,2% 0,6% 0,5% 

Monowheel 0,3% 0,0% 0,1% 

Geen van deze vervoerswijzen 53,5% 45,5% 43,3% 

 

Het gebruik van de fiets stijgt met het opleidingsniveau. 

Ook al dan niet gedeelde elektrische steps en gedeelde vervoerswijzen worden vaker gebruikt door 

mensen met het hoogste opleidingsniveau. 

Elektrische fietsen 25 km/u daarentegen worden meer gebruikt door mensen met een lager 

opleidingsniveau. Dit resultaat lijkt contra-intuïtief te zijn omdat elektrische fietsen duurder zijn dan 

fietsen zonder ondersteuning.  
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2.1.4 Gebruikspercentage naargelang van het geslacht 

 Man Vrouw 

Fiets 47,1% 35,4% 

Elektrische fiets 25 km/u 15,6% 15,6% 

Deelfiets (Villo, Uber, ...) 2,7% 1,8% 

Elektrische step 1,4% 1,9% 

Step 1,1% 1,6% 

Elektrische deelstep 1,4% 0,6% 

Elektrische deelfiets 25 km/u 1,1% 0,5% 

Elektrische fiets 45 km/u 1,3% 0,4% 

Bakfiets 0,6% 0,4% 

Monowheel 0,1% 0,1% 

Geen van deze vervoerswijzen 41,3% 51,3% 

 

De fiets en de elektrische fiets 45 km/u worden meer door mannen gebruikt. 

Elektrische fietsen 25 km/u daarentegen worden door mannen en vrouwen in gelijke mate gebruikt. 

 

2.2 Gebruiksmotieven wat de fiets betreft 

2.2.1 Gebruiksmotieven per type fiets 

 Fiets Elektrische 
fiets 25 km/u 

Elektrische 
fiets 45 km/u 

Afleggen van het volledige traject tussen de woonplaats en 
de werkplek 

20,7% 26,5% 73,1% 

Zich van de woonplaats naar een station/halte van het 
openbaar vervoer begeven 

10,8% 4,7% 5,9% 

Zich van een station/halte van het openbaar vervoer naar 
de werkplek begeven  

4,2% 3,2% 5,9% 

Boodschappen doen, naar de huisarts gaan, naar het 
gemeentehuis gaan, vrienden bezoeken, ... 

56,7% 61,7% 33,8% 

Vrije tijd / toerisme  72,7% 78,2% 47,6% 

Zich naar school begeven 3,0% 1,1% 0,0% 

 

Wat de fiets en de elektrische fiets 25 km/u betreft, zijn de twee voornaamste gebruiksmotieven 

toerisme en boodschappen. 

Wat de speed pedelec betreft, is het voornaamste gebruiksmotief het woon-werkverkeer volledig 

traject. 
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Het is niet verwonderlijk dat fietsen meer gebruikt worden dan elektrische fietsen om zich naar een 

station/halte van het openbaar vervoer te begeven. 

Onder de gebruikers van elektrische fietsen 25 km/u gebruiken jongeren deze meer voor woon-

werkverplaatsingen dan ouderen (<= 34 jaar 52%, 34 tot 54 jaar 37%, >54 jaar 10%). 

2.2.2 Gebruiksmotieven per gewest 

 Vlaanderen Wallonië Brussel 

Afleggen van het volledige traject tussen de woonplaats 
en de werkplek 

20,8% 11,8% 41,0% 

Zich van de woonplaats naar een station/halte van het 
openbaar vervoer begeven  

10,7% 9,7% 15,0% 

Zich van een station/halte van het openbaar vervoer 
naar de werkplek begeven  

3,1% 7,3% 9,8% 

Boodschappen doen, naar de huisarts gaan, naar het 
gemeentehuis gaan, vrienden bezoeken, ... 

62,5% 33,0% 43,7% 

Vrije tijd / toerisme  73,0% 70,8% 72,7% 

Zich naar school begeven 2,8% 5,2% 0,0% 

 

Voor alle drie de gewesten is het meest aangehaalde gebruiksmotief vrije tijd. Dit percentage is 

vergelijkbaar tussen de drie gewesten en ligt dicht bij 73%. 

Het gebruik van de fiets voor de volledige woon-werkverplaatsing daarentegen ligt aanzienlijk hoger 

in Brussel (41%) en Vlaanderen (21%) dan in Wallonië (12%). Een mogelijke verklaring ligt in het feit 

dat de woon-werkafstanden in Brussel en Vlaanderen korter zijn dan in Wallonië, maar waarschijnlijk 

spelen ook andere factoren een rol (veiligheid, infrastructuur, cultuur). 

Ook het gebruik van de fiets om boodschappen te doen, ligt in Vlaanderen (62%) en Brussel (44%) 

beduidend hoger dan in Wallonië (33%). 

Ten slotte zien we wat betreft verplaatsingen van de woonplaats naar het openbaar vervoer, in het 

kader van een woon-werkverplaatsing, geen verschil tussen Vlaanderen (11%) en Wallonië (10%). Voor 

Brussel stijgt dit percentage tot 15%.  

We kunnen concluderen dat de fiets in Wallonië vooral wordt gebruikt in het raam van 

vrijetijdsbesteding; in Vlaanderen wordt de fiets gebruikt voor vrijetijdsbesteding, boodschappen en 

woon-werkverplaatsingen; in Brussel ligt het gebruik van de fiets voor de volledige woon-

werkverplaatsing hoger dan in de andere gewesten. 

 

2.3 Gebruiksfrequentie per type fiets 

 Fiets Fiets 
25 km/u 

Fiets 
45 km/u 

Deelfiets Elektrische 
step 

Elektrische 
deelstep 

Ten minste vier dagen per week 28,3% 31,7% 45,5% 4,2% 23,1% 6,2% 

Eén tot drie dagen per week 23,9% 27,5% 42,4% 14,6% 23,5% 4,3% 

Enkele dagen per maand 26,9% 30,2% 6,1% 38,2% 48,1% 59,5% 

Enkele dagen per jaar 20,9% 10,6% 5,9% 43,0% 5,4% 30,0% 
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De gebruiksfrequentie van fietsen zonder ondersteuning en elektrische fietsen 25 km/u is vrij gelijk: 

min of meer 60% gebruikt deze ten minste één dag per week.  

De gebruiksfrequentie van elektrische fietsen 45 km/u ligt beduidend hoger: 88% gebruikt deze ten 

minste één dag per week. 

Elektrische deelsteps en deelfietsen worden eerder incidenteel gebruikt: slechts 10% van de gebruikers 

van elektrische deelsteps en 19% van de gebruikers van deelfietsen gebruikt deze ten minste één dag 

per week.. 

46% gebruikt eigen ten minste één dag per week..  

 

2.4 Fietsafstanden 

2.4.1 Afstanden woon-werkverplaatsing uitsluitend per fiets, per type fiets 

 Fiets Elektrische fiets 

25 km/u 

Elektrische fiets 

45 km/u 

Minder dan 1 kilometer 2,1% 0,0% 0,0% 

1 tot 2 kilometer 16,0% 1,9% 0,0% 

2 tot 5 kilometer 36,1% 25,3% 8,4% 

5 tot 10 kilometer 26,4% 26,9% 0,0% 

10 tot 20 kilometer 14,5% 32,1% 40,2% 

20 tot 50 kilometer 4,5% 13,9% 51,4% 

Meer dan 50 kilometer 0,4% 0,0% 0,0% 

 

Het merendeel (62%) van de woon-werkverplaatsingen per fiets betreft afstanden tussen de 2 en 

10 km. 

Het merendeel (59%) van de woon-werkverplaatsingen per elektrische fiets 25 km/u betreft afstanden 

tussen de 5 en 20 km. 

Ten slotte betreft het merendeel (51%) van de woon-werkverplaatsingen per speed pedelec afstanden 

van meer dan 20 km. 

 

2.4.2 Gemiddelde duur en afstand woon-werkverplaatsing per vervoerswijze 

 Fiets Fiets 25 km/u Fiets 45 km/u Deelfiets Elektrische step 

Duur (min.) 23 min. 29 min. 41 min. 11 min. 16 min. 

Gemiddelde 
snelheid 

15 km/u 20 km/u 37 km/u 15 km/u 18 km/u 

Afstand (km) 5,7 km 10 km 25,1 km 2,8 km 4,7 km 
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Volgens onze enquête schommelt de gemiddelde duur van de woon-werkverplaatsingen rond de 

11 minuten wat de deelfiets betreft, 23 minuten wat de fiets betreft, 29 minuten wat de elektrische 

fiets 25 km/u betreft en 41 minuten wat de speed pedelec betreft. 

De gemiddelde snelheden zijn gebaseerd op een literatuurstudie. Op basis hiervan schommelen de 

gemiddelde afstanden tussen 2,8 km wat de gedeelde fiets betreft, 5,7 km wat de fiets betreft, 10 km 

wat de elektrische fiets 25 km/u betreft en 25 km wat de speed pedelec betreft. 

 

2.4.3 Verplaatsing naar het treinstation of de metro-/tram-/bushalte 

 Fiets Elektrische fiets 25 km/u 

Minder dan 1 kilometer 8,6% 9,9% 

1 tot 2 kilometer 29,0% 0,0% 

2 tot 5 kilometer 46,7% 53,7% 

5 tot 10 kilometer 13,6% 36,4% 

10 tot 20 kilometer 2,1% 0,0% 

20 tot 50 kilometer 0,0% 0,0% 

Meer dan 50 kilometer 0,0% 0,0% 

 

85% van de verplaatsingen per fiets naar het station betreft afstanden van minder dan 5 km. 

Voor elektrische fietsen 25 km/u is dat 64%. 

 

2.4.4 Jaarlijks aantal kilometers per type fiets 

 Fiets Elektrische fiets 

25 km/u 

Elektrische fiets 

45 km/u 

0 tot 100 kilometer 15,7% 6,7% 0,0% 

100 tot 200 kilometer 14,2% 8,3% 0,0% 

200 tot 500 kilometer 20,2% 16,1% 16,7% 

500 tot 1000 kilometer 22,2% 25,2% 9,2% 

1000 tot 2000 kilometer 15,0% 22,9% 14,1% 

2000 tot 5000 kilometer 9,9% 17,3% 40,0% 

Meer dan 5000 kilometer 2,8% 3,5% 20,0% 

 

Het jaarlijkse aantal kilometers stijgt naargelang van het ondersteuningsniveau van de fiets. 

60% van de gebruikers van speed pedelecs legt meer dan 2000 km/jaar af, tegenover 21% van de 

gebruikers van elektrische fietsen 25 km/u en slechts 13% van de gebruikers van fietsen. 
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2.5 Fietsvergoeding per gewest 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Ja 66,0% 71,7% 44,7% 47,7% 

Neen 34,0% 28,3% 55,3% 52,3% 

 

66% van de mensen die voor woon-werkverplaatsingen de fiets gebruiken, krijgt een 

kilometervergoeding. 

Dit percentage ligt aanzienlijk hoger in Vlaanderen (71,7%) dan in Wallonië (44,7%) en Brussel (47,7%). 

 

2.6 Bedrijfsfietsen 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Ja 7,5% 7,1% 7,5% 10,3% 

Neen 92,5% 92,9% 92,5% 89,7% 

 

Het percentage mensen dat voor woon-werkverplaatsingen een bedrijfsfiets gebruikt, is in de 

drie gewesten tamelijk gelijk: ongeveer 7,5%. 

 

2.7 Vervoerswijze die voorheen werd gebruikt voor woon-werk- of woon-schoolverkeer 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Wagen 41,2% 44,7% 41,8% 16,3% 

Bus/tram/metro 21,7% 17,5% 15,9% 58,1% 

Fiets zonder ondersteuning  31,0%2 33,8% 28,7% 14,8% 

Te voet 17,4% 13,7% 31,3% 23,4% 

Trein 12,4% 11,4% 17,0% 13,1% 

Bedrijfswagen 8,8% 7,5% 4,5% 23,5% 

Motorfiets 2,9% 1,0% 11,4% 3,9% 

Een ander vervoermiddel 0,7% 0,9% 0,0% 0,0% 

Ik ben niet van vervoerswijze 

veranderd 

10,7% 13,6% 2,1% 2,6% 

 

Op de vraag " Welke vervoerswijzen gebruikte u doorgaans voor “dit traject” voordat u een 
alternatieve vervoerswijze ging gebruiken?", antwoordde de meerderheid in Vlaanderen in Wallonië 

 
2 Dit percentage kan overeenkomen met mensen die zijn overgestapt van een fiets zonder ondersteuning naar 
een elektrische step of een elektrische fiets 
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de auto, en in Brussel het openbaar vervoer. Er moet worden opgemerkt dat in Wallonië 
verplaatsingen te voet vaker dan in de andere gewesten door deze nieuwe vervoerswijzen worden 
vervangen. Dit komt omdat er in Wallonië over het algemeen iets meer verplaatsingen te voet worden 
gedaan. Er moet ook worden opgemerkt dat in 9% van de gevallen alternatieve vervoerswijzen een 
bedrijfswagen vervangen. Dit percentage stijgt zelfs tot 23% in Brussel. We kunnen besluiten dat voor 
woon-werk- en woon-schoolverplaatsingen ongeveer de helft van de gebruikers van 
micromobiliteitswijzen voorheen de wagen (eigen wagen of bedrijfswagen) gebruikte. 

De vervangen vervoerswijzen zijn uiteraard afhankelijk van de opsplitsing tussen vervoerswijzen 

(modal split) in elk gewest: in Brussel zullen alternatieve vervoerswijzen vooral in de plaats komen van 

verplaatsingen met het openbaar vervoer (meer aanwezig), in Wallonië van verplaatsingen te voet, en 

in Vlaanderen van verplaatsingen met fietsen zonder ondersteuning. 

 

2.8 Voordelen van verschillende types fietsen 

2.8.1 Voordelen van de fiets 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Beweging / gezondheid 84,8% 87,1% 82,9% 61,4% 

Ecologisch 50,9% 49,6% 56,5% 53,3% 

Parkeergemak 39,2% 44,5% 19,3% 23,4% 

Zuinig (minder duur dan de wagen) 36,8% 38,6% 36,5% 15,5% 

Snelheid, ongevoelig voor files 19,1% 17,6% 16,2% 45,8% 

Aangename aspecten (geen lawaai, in openlucht 

zijn, de drukte van het openbaar vervoer 

ontvluchten) 

18,3% 15,7% 30,2% 20,8% 

Indien de fiets trapondersteuning heeft, minder 

inspanning 

5,2% 5,4% 4,8% 4,2% 

Overige 2,3% 2,0% 1,4% 7,5% 

Geen 1,3% 1,3% 0,0% 3,7% 

 

Ongeacht het gewest halen de gebruikers van fietsen het aspect gezondheid (85%) als belangrijkste 

voordeel aan. Het gezondheidsvoordeel is vooral in Vlaanderen (87,1%) meer uitgesproken. 

Ook het parkeergemak wordt in Vlaanderen meer aangehaald dan in de andere gewesten. 

In Wallonië worden daarentegen meer de aangename aspecten, het in openlucht zijn aangehaald dan 

in de andere gewesten. Dit stemt overeen met het feit dat de fiets in het Waalse Gewest vooral voor 

toerisme gebruikt wordt. 

In Brussel zijn vooral de aspecten snelheid en filevermijding meer uitgesproken. 
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2.8.2 Voordelen van de deelfiets (Villo, Uber, ...) 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Parkeergemak  52,9% 47,1% 57,6% 62,1% 

Beweging / gezondheid 41,8% 50,9% 52,3% 17,4% 

Ongevoelig voor files 40,7% 32,1% 30,0% 64,2% 

Ecologisch 31,4% 39,2% 43,6% 8,9% 

Indien de fiets trapondersteuning heeft, minder 

inspanning 

19,1% 6,8% 26,3% 40,1% 

Aangename aspecten (geen lawaai, in openlucht 

zijn, de drukte van het openbaar vervoer 

ontvluchten) 

18,9% 25,0% 0,0% 17,1% 

Zuinig (minder duur dan de wagen) 17,5% 21,3% 35,3% 0,0% 

Overige 3,2% 5,6% 0,0% 0,0% 

Geen 5,3% 6,0% 12,4% 0,0% 

 

Op Belgisch niveau zijn de drie belangrijkste voordelen van deelfietsen (in deze volgorde): 

parkeergemak (53%), gezondheid (42%) en snelheid/filevermijding (41%). 

De aspecten parkeergemak en filevermijding worden in Brussel meer aangehaald, terwijl het aspect 

gezondheid in Vlaanderen en Wallonië meer wordt aangehaald. 

 

2.8.3 Voordelen van de elektrische fiets 25 km/u 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Beweging / gezondheid 72,1% 75,4% 58,3% 43,9% 

Indien de fiets trapondersteuning heeft, minder 

inspanning 

50,0% 47,7% 62,5% 56,5% 

Ecologisch 33,7% 30,1% 50,4% 54,2% 

Parkeergemak 32,9% 33,5% 27,2% 43,5% 

Zuinig (minder duur dan de wagen) 32,9% 35,4% 23,1% 9,7% 

Aangename aspecten (geen lawaai, in openlucht 

zijn, de drukte van het openbaar vervoer 

ontvluchten) 

26,6% 23,7% 41,8% 36,0% 

Ongevoelig voor files 21,7% 23,9% 8,4% 22,4% 

Overige 1,9% 1,9% 2,6% 0,0% 

Geen 0,6% 0,7% 0,0% 0,0% 
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Op Belgisch niveau zijn de drie belangrijkste voordelen van de elektrische fiets 25 km/u: gezondheid 

(72%), elektrische ondersteuning (50%) en het aspect ecologie (34%). 

In het Vlaamse Gewest overheerst het gezondheidsvoordeel (75%), terwijl in Wallonië en Brussel de 

aspecten ondersteuning en ecologie vaker worden aangehaald. 

 

2.9 Nadelen van de fiets 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Geen bescherming tegen slechte 

weersomstandigheden 

48,0% 53,7% 24,9% 34,5% 

Onveiligheid door gemotoriseerd verkeer 

(auto’s, vrachtwagens, enz.) 

45,6% 42,1% 62,2% 47,8% 

Moeilijkheid om goederen te vervoeren 40,8% 44,8% 27,9% 22,5% 

Geen aangepaste infrastructuur of 

infrastructuur in slechte staat voor deze 

vervoerswijze (fietspad) 

32,0% 28,9% 45,5% 36,4% 

Minder snel 27,4% 29,8% 20,6% 15,5% 

Diefstalrisico (geen bewaakte parking/stalling) 17,2% 14,9% 25,0% 26,7% 

Moeilijkheid om passagiers te vervoeren 12,3% 12,8% 8,6% 14,6% 

Geen kleedkamer, douche, schuilplaats 11,0% 9,8% 14,7% 17,1% 

Luchtvervuiling in de stad terwijl men een 

fysieke inspanning moet leveren  

8,4% 7,9% 8,2% 14,9% 

Fysieke inspanning 8,1% 8,6% 9,0% 0,0% 

Prijs 2,7% 1,1% 9,3% 5,9% 

Geen 1,3% 0,8% 3,5% 2,8% 

In het geval van een gedeelde vervoerswijze: 

slechte technische staat (rem, band, batterij, 

lichten ...) 

0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 

Moeilijkheid om het voertuig te besturen 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 

Moeilijkheid om te parkeren 0,1% 0,0% 0,6% 0,0% 

 

Op Belgisch niveau zijn de drie belangrijkste nadelen van de fiets: het gebrek aan bescherming tegen 

regen (48%), de onveiligheid in verband met het gemotoriseerde verkeer (46%) en de moeilijkheid om 

goederen te vervoeren (41%). 

In het Vlaamse Gewest wordt het gebrek aan bescherming tegen regen en de moeilijkheid om 

goederen te vervoeren meer aangehaald dan in de andere gewesten. Het gaat om nadelen die 

intrinsiek zijn aan het fietsgebruik waaraan de overheden niets kunnen veranderen. 
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In Wallonië en Brussel worden daarentegen het onveiligheidsgevoel in verband met het autoverkeer, 

het gebrek aan geschikte infrastructuur en het diefstalrisico meer aangehaald dan in Vlaanderen. In 

tegenstelling tot de nadelen die in het Vlaamse Gewest worden aangehaald, vallen deze nadelen onder 

de verantwoordelijkheid van de overheden. 

 

2.10 Veiligheidsuitrusting 

2.10.1 Gebruik van veiligheidsaccessoires wat de fiets betreft 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Reflecterende kledij / accessoires 36,6% 35,5% 41,1% 38,6% 

Helm 27,4% 20,8% 54,1% 43,6% 

Knie- en elleboogbeschermers 1,3% 0,5% 4,8% 2,9% 

Overige 1,1% 0,9% 1,8% 2,2% 

Speed pedelec-helm 0,8% 1,0% 0,0% 0,0% 

Geen 42,5% 49,7% 14,7% 23,8% 

 

36% van de fietsers gebruikt reflecterende kledij en accessoires en 27% van de fietsers draagt een 

helm. De helm wordt meer gedragen in Wallonië (54%) en Brussel (43%) dan in Vlaanderen (20%). 

 

2.10.2 Gebruik van lichtgevende uitrusting bij nachtelijke verplaatsingen 

  
 

België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Fiets ja 95,9% 98,7% 86,0% 86,0% 

neen 4,1% 1,3% 14,0% 14,0% 

Deelfiets (Villo, Uber, ...) ja 74,2% 91,0% 43,6% 56,9% 

neen 25,8% 9,0% 56,4% 43,1% 

Elektrische fiets 25 km/u ja 96,2% 97,0% 90,1% 100,0% 

neen 3,8% 3,0% 9,9% 0,0% 

Elektrische deelfiets 25 km/u ja 75,9% 100,0% 76,2% 30,7% 

neen 24,1% 0,0% 23,8% 69,3% 

Elektrische fiets 45 km/u ja 84,0% 93,4% 0,0% 0,0% 

neen 16,0% 6,6% 0,0% 100,0% 

Elektrische bakfiets ja 62,3% 100,0% 0,0% 0,0% 

neen 37,7% 0,0% 100,0% 0,0% 

Step ja 46,1% 44,4% 47,9% 41,1% 

neen 53,9% 55,6% 52,1% 58,9% 

Elektrische step ja 66,6% 79,5% 65,0% 48,7% 

neen 33,4% 20,5% 35,0% 51,3% 

Elektrische deelstep ja 52,1% 58,5% 45,7% 53,3% 

neen 47,9% 41,5% 54,3% 46,7% 
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In het Vlaamse Gewest maakt slechts 1% van de gebruikers 's nachts geen gebruik van lichtgevende 

uitrusting. Dit percentage stijgt tot 14% in het Waalse Gewest en in Brussel. 

Wat deelfietsen betreft, is het gebruik van lichtgevende uitrusting 's nachts bijzonder laag in Brussel 

(57%) en in het Waalse Gewest (44%). 

Het gebruik van lichtgevende uitrusting ‘s nachts is wat elektrische deelsteps betreft bijzonder laag en 

wat eigen steps betreft tamelijk beperkt. 

 

2.11 Ongevallencijfers per vervoerswijze 

2.11.1 Ongevallen met een fiets in de afgelopen drie jaar 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Ja, enkel stoffelijke schade 3,7% 3,5% 4,4% 4,6% 

Ja, met lichamelijk letsel, maar dit vereiste geen bezoek 
aan de dokter / het ziekenhuis 

5,0% 3,6% 7,7% 15,6% 

Ja, met lichamelijk letsel, dat een bezoek aan de 
dokter / het ziekenhuis vereiste, maar zonder 
arbeidsongeschiktheid 

3,5% 3,1% 4,0% 7,4% 

Ja, met lichamelijk letsel en een arbeidsongeschiktheid 
van ten minste één dag 

3,6% 3,2% 3,4% 9,7% 

Neen 86,0% 87,5% 83,9% 72,3% 

 

Ongeacht de ernst van het ongeval ligt het ongevallencijfer in Brussel hoger dan in Vlaanderen en 

Wallonië. In Brussel heeft 28% van de fietsers in de afgelopen drie jaar ten minste één ongeval gehad, 

tegenover slechts 12,5% in Vlaanderen en 16% in Wallonië. 

 

2.11.2 Ongevallen met een elektrische fiets 25 km/u in de afgelopen drie jaar 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Ja, enkel stoffelijke schade 3,6% 2,9% 0,0% 4,1% 

Ja, met lichamelijk letsel, maar dit vereiste geen 

bezoek aan de dokter / het ziekenhuis 

4,8% 8,5% 16,9% 6,1% 

Ja, met lichamelijk letsel, dat een bezoek aan de 

dokter / het ziekenhuis vereiste, maar zonder 

arbeidsongeschiktheid 

3,0% 2,9% 0,0% 2,3% 

Ja, met lichamelijk letsel en een arbeidsongeschiktheid 

van ten minste één dag 

2,5% 0,0% 9,5% 2,5% 

Neen 87,5% 88,6% 73,7% 87,2% 

 

Op Belgisch niveau ligt het ongevallencijfer wat elektrische fietsen 25 km/u betreft iets lager dan dat 

wat fietsen zonder ondersteuning betreft.  

Het ongevallencijfer lijkt hoger te liggen en ernstigere gevallen te betreffen in Wallonië, maar de 

gegevens zijn beperkt. 
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2.11.3 Ongevallen met een elektrische fiets 45 km/u (speed pedelec) in de afgelopen drie jaar 

 België 

Ja, enkel stoffelijke schade 6,2% 

Ja, met lichamelijk letsel, maar dit vereiste geen 

bezoek aan de dokter / het ziekenhuis 

10,0% 

Ja, met lichamelijk letsel, dat een bezoek aan de 

dokter / het ziekenhuis vereiste, maar zonder 

arbeidsongeschiktheid 

5,9% 

Ja, met lichamelijk letsel en een arbeidsongeschiktheid 

van ten minste één dag 

0,0% 

Neen 77,8% 

 

Het ongevallencijfer voor speed pedelecs (22%) ligt hoger dan voor de fiets (14%) of de elektrische 

fiets 25 km/u, maar men zou ook rekening moeten houden met het feit dat het aantal jaarlijks 

afgelegde kilometers door speed pedelecs ook veel hoger ligt. 

2.11.4 Ongevallen met een elektrische step in de afgelopen drie jaar 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Ja, enkel stoffelijke schade 11,5% 0,0% 0,0% 48,7% 

Ja, met lichamelijk letsel, maar dit vereiste geen bezoek 

aan de dokter / het ziekenhuis 

16,3% 12,0% 9,6% 34,1% 

Ja, met lichamelijk letsel, dat een bezoek aan de dokter / 

het ziekenhuis vereiste, maar zonder 

arbeidsongeschiktheid 

9,7% 0,0% 24,5% 0,0% 

Ja, met lichamelijk letsel en een arbeidsongeschiktheid 

van ten minste één dag 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Neen 65,6% 88,0% 65,9% 29,7% 

 

Meer dan 34% van de gebruikers van elektrische steps ondervraagd heeft in de afgelopen drie jaar een 

ongeval gehad. In Brussel stijgt dit percentage zelfs tot 70%. Geen van deze ongevallen heeft echter 

geleid tot arbeidsongeschiktheid. 
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2.11.5 Vergelijking van de ongevallencijfers per vervoerswijze in de afgelopen drie jaar 

 Fiets Elektrische 

fiets 

25 km/u 

Elektrische 

fiets 

45 km/u 

Elektrische 

step 

Elektrische 

deelstep 

Ja, enkel stoffelijke schade 3,7% 3,4% 6,2% 11,5% 3,9% 

Ja, met lichamelijk letsel, maar dit 

vereiste geen bezoek aan de dokter / het 

ziekenhuis 

5,0% 5,7% 10,0% 16,3% 10,9% 

Ja, met lichamelijk letsel, dat een bezoek 

aan de dokter / het ziekenhuis vereiste, 

maar zonder arbeidsongeschiktheid 

3,5% 2,9% 5,9% 9,7% 10,5% 

Ja, met lichamelijk letsel en een 

arbeidsongeschiktheid van ten minste 

één dag 

3,6% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Neen 86,0% 87,2% 77,8% 65,6% 80,8% 

 

Er is geen significant verschil tussen fietsen en elektrische fietsen 25 km/u. 

Het ongevallencijfer wat elektrische fietsen 45 km/u betreft, ligt iets hoger, maar deze fietsen worden 

vaker en over langere afstanden gebruikt. 

Ook ligt het ongevallencijfer wat elektrische deelsteps betreft lager dan dat wat eigen elektrische steps 

betreft, maar deelsteps worden slechts een paar dagen per maand of per jaar gebruikt. 

Idealiter worden deze cijfers gewogen met het gebruikspercentage en het jaarlijkse aantal kilometers. 

Conclusie: het ongevallencijfer wat eigen elektrische steps en elektrische deelsteps betreft, ligt hoger 

dan dat wat fietsen met en zonder ondersteuning betreft. Het verschil in ongevallencijfers per 

afgelegde kilometer tussen elektrische steps en fietsen zou nog steeds beduidend groter zijn. Zoals we 

hierboven immers hebben gezien, ligt het gebruikspercentage van elektrische steps lager dan dat van 

fietsen. Bovendien zijn de afstanden per rit beduidend korter dan die van fietsen. Er moet echter ook 

rekening worden gehouden met het feit dat steps vooral worden gebruikt in stedelijke omgevingen 

waar de kans op een ongeval een stuk groter is. 

  



23 

 

 

2.12 Oorzaken van ongevallen per type fiets 

2.12.1 Ongevallen met een fiets 
 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Onaangepast wegdek of wegdek in slechte staat 29,7% 24,6% 41,0% 41,6% 

Manoeuvre met gemotoriseerd verkeer 28,0% 30,8% 9,1% 39,8% 

Controleverlies (slippen, te hoge snelheid, boordsteen ...) 24,1% 25,8% 23,8% 14,8% 

Manoeuvre met een andere actieve weggebruiker 
(voetganger, fietser, …) 

14,4% 14,7% 15,6% 11,6% 

Geen infrastructuur aanwezig voor deze vervoerswijze 11,3% 8,6% 10,8% 26,6% 

Overige 7,6% 8,8% 7,9% 0,0% 

Technisch defect van het voertuig (het voertuig werkt goed 
in normale omstandigheden, maar kreeg af te rekenen met 
een panne) 

3,9% 0,0% 21,7% 0,0% 

Het ontwerp van het voertuig kent tekortkomingen (weinig 
doeltreffende remmen, verschoven zwaartepunt, 
onvoorspelbaar gedrag, ...) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ik weet het niet 4,7% 5,4% 5,5% 0,0% 

 

De drie belangrijkste oorzaken van ongevallen met een fiets, op nationaal niveau, zijn een onaangepast 

wegdek of een wegdek in slechte staat (30%), een manoeuvre met een motorvoertuig (28%), en verlies 

van controle over het voertuig (24%). 

Het gebrek aan geschikte infrastructuur en de slechte kwaliteit van het wegdek worden in Brussel en 

Wallonië meer aangehaald dan in Vlaanderen. 

 

2.12.2 Ongevallen met een elektrische fiets 25 km/u 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Onaangepast wegdek of wegdek in slechte staat 31,2% 38,4% 0,0% 0,0% 

Manoeuvre met gemotoriseerd verkeer 26,3% 28,6% 25,4% 0,0% 

Controleverlies (slippen, te hoge snelheid, boordsteen, ...) 21,4% 26,3% 0,0% 0,0% 

Manoeuvre met een andere actieve weggebruiker 

(voetganger, fietser, ...) 

15,9% 3,2% 74,6% 64,1% 

Geen infrastructuur aanwezig voor deze vervoerswijze 14,9% 15,4% 0,0% 35,9% 

Overige 9,9% 4,5% 50,8% 0,0% 

Technisch defect aan het voertuig (het voertuig werkt goed 

in normale omstandigheden, maar kreeg af te rekenen met 

een panne)  

8,0% 2,3% 49,2% 0,0% 

Het ontwerp van het voertuig kent tekortkomingen (weinig 

doeltreffende remmen, verschoven zwaartepunt, 

onvoorspelbaar gedrag, ...) 

8,0% 9,9% 0,0% 0,0% 

Ik weet het niet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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De drie belangrijkste oorzaken van ongevallen met elektrische fietsen 25 km/u zijn dezelfde als met 

fietsen zonder ondersteuning, namelijk: op nationaal niveau, een onaangepast wegdek of een wegdek 

in slechte staat, een manoeuvre met een motorvoertuig, en verlies van controle over het voertuig. In 

Wallonië en Brussel wordt de oorzaak van een manoeuvre met een andere gebruiker van een actieve 

vervoerswijze vaker aangehaald. De ongevallencijfers voor dit type voertuig zijn voor deze twee 

gewesten echter beperkt. 

 

2.13 Onveiligheidsgevoel 

    België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Fiets Onveilig 25,10% 21,20% 36,70% 45,30% 

Neutraal 37,90% 39,50% 35,40% 24,70% 

Veilig 36,90% 39,30% 27,90% 30,00% 

Deelfiets Onveilig 26,60% 24,90% 26,30% 30,30% 

Neutraal 36,40% 36,70% 12,40% 49,00% 

Veilig 37,00% 38,40% 61,30% 20,80% 

Elektrische fiets 
25 km/u 

Onveilig 10,20% 9,70% 11,40% 16,90% 

Neutraal 34,20% 32,70% 36,20% 64,00% 

Veilig 55,70% 57,60% 52,40% 19,20% 

Elektrische 
deelfiets 
25 km/u 

Onveilig 12,20% 0,00% 13,90% 30,70% 

Neutraal 53,10% 17,00% 73,70% 69,30% 

Veilig 34,70% 83,00% 12,50% 0,00% 

Elektrische fiets 
45 km/u 

Onveilig 16,70% 7,50% 0,00% 100,00% 

Neutraal 39,50% 43,90% 0,00% 0,00% 

Veilig 43,80% 48,60% 0,00% 0,00% 

Elektrische 
bakfiets 

Onveilig 18,80% 0,00% 49,90% 0,00% 

Neutraal 30,20% 18,20% 50,10% 0,00% 

Veilig 50,90% 81,80% 0,00% 0,00% 

Step Onveilig 35,60% 10,00% 47,00% 41,10% 

Neutraal 43,50% 42,70% 41,20% 58,90% 

Veilig 21,00% 47,30% 11,80% 0,00% 

Elektrische step Onveilig 41,50% 42,90% 43,30% 36,20% 

Neutraal 43,60% 51,20% 42,10% 34,10% 

Veilig 15,00% 6,00% 14,60% 29,70% 

Elektrische 
deelstep 

Onveilig 25,50% 43,20% 0,00% 35,50% 

Neutraal 39,80% 0,00% 40,20% 64,50% 

Veilig 34,70% 56,80% 59,80% 0,00% 

Monowheel Onveilig 40,10% 100,00% 0,00% 0,00% 

Neutraal 59,90% 0,00% 100,00% 0,00% 

Veilig 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Het onveiligheidsgevoel van fietsers is in Wallonië (37%) en vooral in Brussel (45%) beduidend groter 

dan in Vlaanderen (25%). Het onveiligheidsgevoel van gebruikers van elektrische fietsen 25 km/u (10%) 

en speed pedelecs (16%) is kleiner dan van gebruikers van fietsen zonder ondersteuning (25%). 41,5% 

van de gebruikers van elektrische steps vindt dat deze onveilig zijn. 

Over het algemeen kan worden gesteld dat het onveiligheidsgevoel per gewest en vervoerswijze met 

de werkelijkheid overeenstemt. De fiets wordt in Wallonië en Brussel immers als gevaarlijker gezien 

dan in Vlaanderen, en dit wordt weerspiegeld in de ongevallencijfers per gewest. Ook het 

onveiligheidsgevoel van gebruikers van elektrische steps is groter en het ongevallencijfer ervan ligt 

hoger dan dat van fietsen. Ten slotte worden, wat de oorzaken van ongevallen betreft, de slechte 

kwaliteit van het wegdek of het gebrek aan geschikte infrastructuur vaak aangehaald als oorzaken van 

ongevallen in Brussel en Wallonië. 

 

2.14 Aankoopintentie binnen de twee jaar 

2.14.1 Intentie per vervoerswijze 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Elektrische fiets 25 km/u 15,6% 17,1% 13,6% 13,1% 

Fiets zonder ondersteuning 7,8% 6,7% 9,8% 7,6% 

Elektrische fiets 45 km/u (speed 
pedelec) 

4,5% 5,0% 4,0% 3,0% 

Elektrische step 3,6% 3,1% 3,6% 6,0% 

Elektrische bakfiets 1,0% 0,6% 1,2% 2,1% 

Step 0,6% 0,5% 0,7% 0,5% 

Monowheel 0,3% 0,1% 0,7% 0,0% 

Geen van deze vervoerswijzen 70,6% 71,0% 70,2% 69,3% 

 

Meer dan 20% van de respondenten is van plan een elektrische fiets 25 km/u of een speed pedelec te 

kopen. Dat is meer dan 2,5 keer het aantal respondenten dat van plan is een fiets zonder 

ondersteuning te kopen. Deze elektrificatietrend is nu al te zien in de verkoop. In 2019 werden er 

immers meer elektrische fietsen dan fietsen zonder ondersteuning verkocht. Volgens de cijfers in onze 

enquête zal deze trend zich de komende jaren doorzetten en zou het aandeel van elektrische fietsen 

in de verkoop van nieuwe fietsen tot meer dan 65% kunnen oplopen. Deze trend is nog meer 

uitgesproken in Vlaanderen. Daar heeft immers 22% de intentie om een elektrische fiets aan te 

schaffen, tegenover slechts 6% een fiets zonder ondersteuning, waarbij het aandeel van fietsen zonder 

ondersteuning dus minder dan 1/3 zou bedragen. De andere vervoerswijzen (elektrische steps, 

monowheels, bakfietsen) zijn veel minder populair. In Brussel zijn er echter sterkere aankoopintenties 

wat elektrische steps (6%) en bakfietsen (2,1%) betreft. 
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2.14.2 Gebruik van de toekomstige aankoop per gebruiksmotief 

 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Fiets 
    

Vrije tijd 81,0% 85,5% 72,3% 92,9% 

Boodschappen, bezoek 46,4% 51,2% 36,8% 60,9% 

Woon-werkverkeer volledig traject 28,2% 37,6% 17,3% 24,8% 

Woon-werkverkeer in combinatie met een 
andere vervoerswijze  

21,0% 27,1% 15,1% 14,2% 

Overige 8,7% 13,4% 3,2% 7,1% 

Woon-schoolverkeer 7,5% 9,7% 4,8% 7,1% 

Elektrische fiets 25 km/u 
    

Vrije tijd 73,5% 79,3% 68,3% 48,2% 

Boodschappen, bezoek 53,4% 63,6% 37,0% 31,1% 

Woon-werkverkeer volledig traject 32,9% 38,2% 19,0% 38,8% 

Woon-werkverkeer in combinatie met een 
andere vervoerswijze 

16,2% 13,1% 20,0% 26,6% 

Woon-schoolverkeer 4,8% 6,3% 2,9% 0,0% 

Overige 4,2% 5,6% 0,0% 7,3% 

Elektrische fiets 45 km/u 
    

Vrije tijd 58,3% 50,8% 73,5% 66,2% 

Boodschappen, bezoek 52,0% 64,0% 32,3% 20,3% 

Woon-werkverkeer volledig traject 33,3% 36,6% 33,9% 0,0% 

Woon-werkverkeer in combinatie met een 
andere vervoerswijze 

20,5% 15,9% 32,3% 15,6% 

Overige 12,9% 12,8% 3,2% 54,1% 

Woon-schoolverkeer 4,1% 6,4% 0,0% 0,0% 

 

Over het algemeen is men eerder geneigd een elektrische fiets 25 km/u of 45 km/u te gebruiken dan 

een fiets zonder ondersteuning. Het toekomstige gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen 

ligt in het Vlaamse Gewest hoger dan in Wallonië. Het toekomstige gebruik komt vrij goed overeen 

met het huidige gebruik van deze vervoerswijzen. 

 




