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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 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/uur (hierna aangeduid als “elektrische fiets 25 km/uur”), fiets met 

trapondersteuning tot 45 km/uur (hierna aangeduid als “elektrische fiets 45 km/uur” 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. De volledige resultaten zijn opgenomen in het document "De 

mobiliteit in België – volledige resultaten". In dit verslag worden de resultaten per vervoerswijze 

voorgesteld voor de fiets zonder trapondersteuning, voor de elektrische fiets 25 km/uur en de 

elektrische fiets 45 km/uur. 

Begripsomschrijving 

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

vervoerswijze in de loop van het jaar heeft gebruikt. 

De vragenlijst van de enquête is hier beschikbaar. 

 

1 De fiets zonder trapondersteuning 

1.1 Gebruikers 

 

41% van de Belgen gebruikt de fiets voor hun verplaatsingen. 

Het gebruikspercentage ligt hoger in het Vlaamse Gewest (55%) dan in het Waalse Gewest (20%) en in 

Brussel (25%). 

Vanaf 54 jaar daalt het gebruikspercentage en gaat het van 44% naar 33%. 

De gebruikers zijn vooral mannen 47% tegenover 35% vrouwen. 

Het gebruikspercentage stijgt met het opleidingsniveau: 46% voor mensen met een diploma hoger 

onderwijs tegenover 30% voor mensen met een diploma middelbaar onderwijs. 

 

FIETS - GEBRUIKERS

van de Belgen gebruikt de fiets41%

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/enquete_micromobiliteit_volledige_resultaten_nl.pdf
https://mobilit.belgium.be/fr/node/6155
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1.2 Gebruiksmotieven 

 

 

In het afgelopen jaar gebruikte 73% van de gebruikers van de fiets deze voor toeristische doeleinden, 

57% voor winkelbezoek, vriendenbezoek, doktersbezoek, dienstverlening en 36% voor hun woon-

werkverplaatsingen (als hoofdvervoerswijze of in combinatie met andere vervoerswijzen). 

21% van de werkenden legt de volledige rit van de woonplaats naar het werk met de fiets af, terwijl 

11% de fiets gebruikt om van de woonplaats naar het treinstation of de metro-/tram-/bushalte te gaan 

en 4% hem gebruikt voor verplaatsingen tussen het station en hun werk. 

 

36%

57%

73%
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1.3 Gebruiksfrequentie 

 

52% van de fietsgebruikers gebruikt deze minstens 1 keer per week.  

 

 

1.4 Afstanden en -tijden  

 

Het merendeel (54%) van de woon-werkverplaatsingen die met een fiets zonder trapondersteuning 

worden afgelegd, zijn korter dan 5 km. Slechts 19% van de woon-werkverplaatsingen per fiets zijn 

langer dan 10 km. 

85% van de fietsritten naar het openbaar vervoer (station, metro, tram, bus) zijn korter dan 

5 kilometer. 

Voor 50% van de gebruikers vertegenwoordigt het woon-werkverkeer per fiets minder dan 

500 km/jaar. 

Ten minste vier 
dagen per week

28,3%

Een tot drie dagen 
per week

23,9%

Enkele dagen per 
maand
26,9%

Enkele dagen per 
jaar

20,9%

FIETS
GEBRUIKSFREQUENTIE

FIETS - AFSTAND EN REISTIJD

van de ritten voor het woon-werkverkeer betreft 
een afstand van minder dan 5 km

54%

van de ritten voor het woon-werkverkeer betreft 
een afstand van meer dan 10 km

19%

van de gebruikers leggen minder dan 500 km/jaar 
af

50%

van de ritten voor het woon-werkverkeer duurt 
minder dan 30 minuten

84%
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Voor 84% onder hen duren de ritten voor het woon-werkverkeer korter dan 30 minuten 

 

1.5 Voor- en nadelen van de fiets 

 

 

De 5 meest aangehaalde voordelen zijn: gezondheid, 85%; milieuvriendelijkheid, 51%; 

stallingsfaciliteiten, 39%; lage kosten, 36%; en snelheid (files vermijden), 19%. 

Het voordeel door stallingsgemak wordt meer aangehaald in het Vlaamse Gewest (44,5%) dan in de 

andere gewesten.  

Snelheid wordt meer aangehaald in Brussel (46%) dan in de andere gewesten. 

De perceptie van de nadelen van de fiets verschilt sterk van gewest tot gewest. In het Vlaamse Gewest 

worden het gebrek aan bescherming tegen regen (54%) en de moeilijkheid om goederen te vervoeren 

(45%) meer aangehaald dan in de andere gewesten. In Wallonië en Brussel worden het 

onveiligheidsgevoel in verband met het gemotoriseerde verkeer (62%), het gebrek aan geschikte 

infrastructuur (54%) en het diefstalrisico (25%) dan weer veel meer aangehaald dan in Vlaanderen. 

19%
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39%

51%

85%
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1.6 Veiligheid met een fiets 

 

 

Gebruik van veiligheidsaccessoires: 

• 36% van de mensen gebruikt reflecterende kledij of accessoires. 

• 27% draagt een helm. 

Helmdracht: 

• 54% in Wallonië  

• 41% in Brussel  

• 21% in Vlaanderen  

96% van de mensen gebruikt een lamp bij nachtelijke verplaatsingen. In het Vlaamse Gewest gebruikt 

slechts 1% 's nachts geen lamp, terwijl in Brussel en Wallonië 14% 's nachts geen lamp gebruikt. 

 

helm
27%

geen helm
73%

FIETS
HELMDRACHT

36%

96%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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1.7 Ongevallen met een fiets 

 

14% van de fietsers heeft in de afgelopen 3 jaar minstens één ongeval gehad. 

Dit percentage bedraagt 12,5% in Vlaanderen, 16% in Wallonië en 28% in Brussel. 

De ernst van de ongevallen is ook hoger in Brussel, met een hoger percentage letselongevallen die een 

bezoek aan de dokter vereisen of die leiden tot werkverlet van minstens 1 dag. 

 

De 3 belangrijkste oorzaken van ongevallen zijn een slechte staat van de infrastructuur (30%), een 

maneuver van een andere gemotoriseerde weggebruiker (28%), een verlies van controle over de fiets 

door uitglijden of te snel rijden (24%). 

 

 

2 De elektrische fiets 25 km/uur 

2.1 Gebruikers 

 

• 15,6% van de Belgen gebruikt een elektrische fiets 25 km/uur voor hun verplaatsingen. 

• Het gebruikspercentage ligt hoger in het Vlaamse Gewest (22%) dan in het Waalse Gewest 

(7%) en in Brussel (5%). 

• Vanaf 54 jaar stijgt het gebruikspercentage van 13% naar 22%. 

FIETS - ONGEVALLEN

had ten minste één ongeval in de afgelopen 3 jaar14%

24%

28%

30%
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• Het gebruikspercentage van de elektrische fiets is hetzelfde, ongeacht het type. 

• Het gebruikspercentage daalt met het opleidingsniveau. Het bedraagt 12% voor mensen met 

een diploma hoger onderwijs tegenover 21% voor mensen met een diploma middelbaar 

onderwijs. 

 

2.2 Gebruiksmotieven 

 

 

• 78% van de gebruikers van de elektrische fiets 25 km/uur gebruikte deze voor toeristische 

doeleinden, 62% voor winkelbezoek, vriendenbezoek, doktersbezoek, dienstverlening en 35% 

voor hun woon-werkverplaatsingen (als hoofdvervoerswijze of in combinatie met andere 

vervoerswijzen). 

• Van diegenen die de fiets voor hun woon-werkverplaatsingen gebruiken, legt 26% de volledige 

rit van de woonplaats naar werk met de fiets af, terwijl 5% de fiets gebruikt om van de 

35%

62%

78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

woon-werkverkeer

winkelen, bezoeken, dienstverlening

toerisme

ELEKTRISCHE FIETS 25 KM/UUR
BELANGRIJKSTE VERPLAATSINGSMOTIEVEN

3%
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met de fiets van de woonplaats naar het
treinstation of de metro-/tram-/bushalte

volledige traject

ELEKTRISCHE FIETS 25 KM/UUR
SOORT TRAJECT = WOON-WERK
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woonplaats naar het treinstation of een metro-/tram-/bushalte te gaan, en 3% hem gebruikt 

voor verplaatsingen tussen het station en hun werk. 

 

2.3 Gebruiksfrequentie 

 

59% van de gebruikers van een elektrische fiets 25 km/uur gebruikt deze minstens 1 keer per week.  

 

 

2.4 Afstanden en -tijden met een elektrische fiets 25 km/uur 

 

• Het merendeel (73%) van de woon-werkverplaatsingen die met een elektrische fiets 

25 km/uur worden afgelegd, zijn langer dan 5 km.  

• Voor 68% van de gebruikers vertegenwoordigt het woon-werkverkeer per fiets meer dan 

500 km/jaar. 

• Voor 68% onder hen duren de ritten voor het woon-werkverkeer korter dan 30 minuten. 

Ten minste vier 
dagen per week

31,7%

Een tot drie dagen 
per week

27,5%

Enkele dagen per 
maand
30,2%

Enkele dagen per 
jaar

10,6%

ELEKTRISCHE FIETS 25 KM/UUR
GEBRUIKSFREQUENTIE

ELEKTRISCHE FIETS 25 KM/UUR - AFSTAND EN REISTIJD

van de ritten voor het woon-werkverkeer betreft een 
afstand van meer dan 5 km73%

van de gebruikers leggen meer dan 500 km/jaar af68%

van de ritten voor het woon-werkverkeer duurt minder 
dan 30 minuten

68%
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2.5 Voor- en nadelen van de elektrische fiets 25 km/uur 

 

 

• De 5 meest aangehaalde voordelen zijn: gezondheid (72%), minder inspanning (50%), ecologie 

(34%), stallingsfaciliteiten (33%), lage kosten (33%). 

• De 5 meest aangehaalde nadelen zijn: het gevaar van het gemotoriseerde verkeer (42%), het 

gebrek aan bescherming tegen regen (42%), het diefstalrisico (32%), het gebrek aan geschikte 

infrastructuur (32%) en de moeilijkheid om goederen te vervoeren (26%). Net als bij de fiets 

zonder trapondersteuning worden het gevaar van het gemotoriseerde verkeer en het gebrek 

aan geschikte infrastructuur duidelijk veel vaker aangehaald in Wallonië en Brussel dan in 

Vlaanderen. 

 

33%

33%

34%

50%

72%
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2.6 Veiligheid met een elektrische fiets 25 km/uur 

 

 

• 47% van de mensen gebruikt reflecterende kledij of accessoires 

• 26% draagt een helm 

• 96% van de mensen gebruikt een lamp bij nachtelijke verplaatsingen. 

 

  

helm
26%

geen helm
74%
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2.7 Ongevallen met een elektrische fiets 25 km/uur 

 

 

 

• 13% van de fietsers die een elektrische fiets 25 km/uur gebruiken, heeft in de afgelopen 3 jaar 

minstens één ongeval gehad. 

• De 3 belangrijkste oorzaken van ongevallen zijn een slechte staat van de infrastructuur (31%), 

een verlies van controle over de fiets door uitglijden of te snel rijden (26%), een maneuver van 

een andere gemotoriseerde weggebruiker (21%). 

 

 

3 De elektrische fiets 45 km/uur 

3.1 Gebruikers 

 

• 1% van de Belgen gebruikt de elektrische fiets 45 km/uur (speed pedelec) voor zijn 

verplaatsingen. 

• Het gebruikspercentage ligt hoger in het Vlaamse Gewest (1,3%) dan in het Waalse Gewest 

(0%) en in Brussel (0,8%). 

• Vanaf 54 jaar daalt het gebruikspercentage en gaat het van 1% naar 0,4%. 

• Het gebruikspercentage van de elektrische fiets 45 km/uur ligt hoger bij mannen (1,3%) dan 

bij vrouwen (0,4%). 

ELEKTRISCHE FIETS 25 KM/UUR - GEBRUIKERS

had ten minste één ongeval in de afgelopen 3 jaar13%
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3.2 Gebruiksmotieven 

 

 

• 84% van de gebruikers van een elektrische fiets 45 km/uur gebruikt deze voor woon-

werkverplaatsingen, 47% in het raam van vrijetijdsbesteding, 33% voor winkelbezoek, 

vriendenbezoek, doktersbezoek, dienstverlening. 

• Van diegenen die een elektrische fiets 45 km/uur voor hun woon-werkverplaatsingen 

gebruiken, legt 73% de volledige rit van de woonplaats naar het werk met de fiets af, terwijl 

6% de fiets gebruikt om van de woonplaats naar het treinstation of de metro-/tram-/bushalte 

te gaan, en 6% hem gebruikt voor verplaatsingen tussen het station en hun werk. 
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3.3 Gebruiksfrequentie 

 

88% van de gebruikers van een elektrische fiets 45 km/uur gebruikt deze minstens 1 keer per week.  

 

 

3.4 Afstanden en -tijden met een elektrische fiets 45 km/uur 

 

• Het merendeel (52%) van de woon-werkverplaatsingen die met een elektrische fiets 

45 km/uur worden afgelegd, zijn langer dan 20 km.  

• Voor 60% van de gebruikers vertegenwoordigt het woon-werkverkeer per fiets meer dan 

2000 km/jaar. Voor 20% komt dit neer op meer dan 5000 km/jaar. 

• 67% van de ritten duurt langer dan 30 minuten. 

 

45,5%

42,4%

6,1%
5,9%
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52%

van de gebruikers legt meer dan 2.000 km/jaar af60%

van de gebruikers legt meer dan 5.000 km/jaar af20%

van de ritten voor het woon-werkverkeer duurt 
langer dan 30 minuten

67%
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3.5 Voor- en nadelen van de elektrische fiets 45 km/uur 

 

 

• De 3 meest aangehaalde voordelen zijn: snelheid 46%, ecologie 46%, lage kosten (in 

vergelijking met een auto) 36%. 

• De 5 meest aangehaalde nadelen zijn: het gevaar van het gemotoriseerde verkeer (35%), het 

gebrek aan bescherming tegen regen (33%), het diefstalrisico (32%), de moeilijkheid om 

goederen te vervoeren (30%), en het gebrek aan douchemogelijkheid op het werk (30%). 
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3.6 Veiligheid met een elektrische fiets 45 km/uur 

 

 

• 73% van de mensen gebruikt reflecterende kledij of accessoires. 

• 96% van de mensen gebruikt een lamp bij nachtelijke verplaatsingen. 

• 85% draagt een helm, waarvan 60% een speed pedelec-helm en 25% een fietshelm. 

 

 

3.7 Ongevallen met een elektrische fiets 45 km/uur 

 

• 12% van de fietsers die een elektrische fiets 45 km/uur gebruiken, heeft in de afgelopen 3 jaar 

minstens één ongeval gehad. 

geen helm
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had ten minste één ongeval in de afgelopen 3 jaar12%




