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Jongeren en mobiliteit | 13 november 2017 

 

Mobiliteitsclub VAB onderzoek jongeren en mobiliteit 

Sterke groei van het autogebruik binnen de leeftijdsgroep van 25 tot 
30-jarigen 

Kan een digitale mobiliteitsassistent deze trend keren richting flexibele, duurzame 
alternatieven? 
 

Mobiliteitsclub VAB wilde weten hoe jongeren staan tegenover mobiliteit. Vullen ze hun mobiliteit anders in 
dan oudere generaties en klopt het dat ze langer wachten om een rijbewijs te behalen en een wagen aan te 
schaffen?  

VAB liet door het onderzoeksbureau Ipsos een representatieve online enquête uitvoeren waarbij de 
doelgroep van 18 tot 30 jaar extra uitgebreid werd in functie van bijkomende analyses. In totaal namen 
1.150 personen deel aan het onderzoek. 

Belangrijkste conclusies:  

 De jongste groep (18 tot 24 jarigen) kiest voor een sterke mobiliteitsmix, waarbij het samen rijden 

met de wagen en het gebruik van het openbaar vervoer de sterkhouders zijn. 

 Opmerkelijk is dat de nieuwe deelsystemen zoals fietsdelen en autodelen niet opvallend meer 

succes kennen bij de jongeren dan bij de ouderen. 

 Bij de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jarigen piekt het autogebruik ten koste van het tanende gebruik 

van het openbaar vervoer. De groei van het autogebruik is zo uitgesproken dat de vraag mag 

gesteld worden of hier geen sprake is van overconsumptie. 

 

In het onderstaande dossier schetsen we in een 10-tal topics hoe jongeren mobiliteit beleven. Welke 
invloeden ondergaan ze en welke criteria hanteren ze bij beslissingen die een mobiliteitsimpact hebben (vb. 
woonplaatskeuze, keuze van de werkgever)? Hoe ziet hun mobiliteitsprofiel er uit , en hoe evolueert dit 
profiel eens ze ze beroepsactief worden en/of een gezin stichten? 

 

Vooral in Vlaanderen stimuleert het overheidsbeleid jongeren om vroeg hun rijbewijs te behalen. 

Uit het onderzoek blijkt dat het rijbewijsbezit bij jongeren (<21 jaar) sterk verschilt tussen de gewesten. In 
Vlaanderen haalt 73% van de jongeren zijn rijbewijs op een leeftijd jonger dan 21 jaar. Dat is 10% meer 
dan in Wallonië en 32% meer dan in het Brussels Gewest. 

Er zijn twee fenomenen die het grote verschil tussen de drie gewesten verklaren: 
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 De hoge score in Vlaanderen: via het project ‘Rijbewijs op school’ kunnen jongeren op de 

secundaire school hun theoretisch rijbewijs behalen zodat de drempel nog zeer laag was om ook 

voor het praktisch rijbewijs te gaan. In de andere gewesten bestond dit initiatief niet. Vanaf 

volgend schooljaar wordt het project ‘Rijbewijs op school’ afgeslankt door in te zetten op een 

digitale versie. Of dit een  impact zal hebben op het rijbewijsbezit in Vlaanderen is vooralsnog 

onduidelijk. 

 De lage score in Brussel: de belangrijkste reden hiervoor  is het ruime aanbod van alternatieven 

in Brussel, zoals goed uitgebouwd openbaar vervoer en een fietsdeelsysteem. De 

parkeerproblematiek of sociale factoren lijken eerder van tweede orde. 

Jongeren vinden het rijbewijs vooral maatschappelijk noodzakelijk en een garantie op 
onafhankelijkheid. 
62% van de jongeren van 18 tot 30 jaar vinden dat het rijbewijs noodzakelijk is om optimaal te kunnen 
functioneren in de maatschappij. Eveneens 62% van deze groep streeft naar het bezit van een rijbewijs 
omdat het hen meer onafhankelijkheid biedt.  

Verdere analyse leert echter dat niet de leeftijd, maar de woonplaats meer bepalend is voor het 
maatschappelijk belang van het rijbewijs. Stedelingen vinden het rijbewijs veel minder noodzakelijk (44%) 
dan de personen die landelijk wonen (76%). Als je landelijk woont, acht 8 op 10 het rijbewijs als noodzaak. 
Bij wie in een stad woont halveert dit aantal tot 4 op 10. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat jongeren die in het centrum van een stad leven (wonen of studeren), 
waar veel vervoersalternatieven bestaan, het behalen van het rijbewijs uitstellen omdat ze minder die 
noodzaak ervan effectief ervaren. In het Brussels Gewest is het behalen van een rijbewijs duidelijk minder 
relevant. 

Twee belangrijkste redenen om een rijbewijs te behalen 

 Gemiddeld 18-24 25-30 Stad Landelijk Vlaanderen Brussel Walloni
ë 

Het rijbewijs is een noodzakelijke 
vaardigheid in onze maatschappij 

56% 
62% 67% 44% 76% 67% 40% 58% 

Ik wil onafhankelijk zijn 45% 62% 35% 42% 51% 42% 38% 55% 

 

Ook al vindt de jongste groep het rijbewijs belangrijk, het wagenbezit volgt niet in de zelfde 
mate 
In het streven naar onafhankelijkheid is de wagen minder belangrijk voor de jongste groep in vergelijking 
met de oudere generaties (zeer belangrijk voor 54% van de 18 tot 24 jarigen tegenover 64% bij de 
gemiddelde groep). Ook hier speelt echter de woonplaats een belangrijke rol. Vooral wie in Brussel woont 
relativeert meer het belang van een wagen (slechts 46% in Brussel vindt de wagen zeer belangrijk 
tegenover 66% in Vlaanderen). 

Jongeren zullen de aankoop van een wagen ook uitstellen omdat andere zaken meer prioriteit krijgen zoals 
reizen, smartphone,…  

Wie dit uitermate en zeer belangrijk vindt:  

 Gemiddeld 18-24 25-30 31-40 Stad Landelijk Vlaanderen Brussel Walloni
ë 
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Ik kan me mijn leven 
niet voorstellen 
zonder wagen 

64% 
54% 68% 61% 59% 70% 66% 46% 67% 

Ik besteed mijn geld 
liever aan andere 
zaken dan aan de 
auto 

33% 

44% 48% 41% 38% 27% 28% 51% 35% 

 

De jongste groep (18 tot 24 jarigen) zal om budgetreden ook vaker voor een goedkopere 
tweedehandswagen kiezen (65% tegenover gemiddeld slechts 34% hetgeen neer komt op ongeveer een 
halvering). 

 Gemiddeld 18-24 jaar 25-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar >50 jaar 

Koopt een tweedehandswagen 34% 65% 44% 36% 29% 27% 

 

De groep van 25 tot 30 jarigen zit op een kantelmoment inzake autobezit en autogebruik. 

Vanaf 25 jaar komt er een opmerkelijke stijging in het wagenbezit. In de groep van 18 tot 24 jaar heeft 
slechts 42% van wie een rijbewijs bezit een eigen wagen, bij de groep van 25 tot 30 jaar stijgt dit tot 72%. 
Met deze 72% verschilt het wagenbezit bij deze leeftijdscategorie nog nauwelijks met dat van oudere 
generaties. 

Het wagenbezit bij wie een rijbewijs bezit in België  

 18-24 jaar 25-30 jaar 31-40 jaar  41-50 jaar 

Bezit rijbewijs en eigen wagen 42% 72% 74% 76% 

Bezit rijbewijs maar geen eigen wagen 22% 17% 14% 11% 

 

De plotse groei van het wagenbezit in die leeftijdscategorie is voor een belangrijk deel te verklaren door het 
hoog aandeel bedrijfswagens in die groep. Maar liefst 19% van de 25 tot 30 jarigen beschikt over een 
bedrijfswagen, dit is een stijging van 17% tegenover de jongere leeftijdsgroep en hoger dan bij de oudere 
generaties. Blijkbaar maakt de bedrijfswagen een belangrijk deel uit van het salarispakket dat bedrijven 
aanbieden aan die leeftijdsgroep van 25 tot 30. 

 Gemiddeld 18-24 jaar 25-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar >50 jaar 

Rijdt met een bedrijfswagen 9% 2% 19% 14% 11% 4% 

 

In de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar piekt niet enkel het autobezit maar ook het autogebruik: 42% van 
deze leeftijdsgroep rijdt jaarlijks meer dan 15.000 km/jaar. Ook hier weer scoren de oudere leeftijdsgroepen 
lager.   

 Gemiddeld 18-24 jaar 25-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar >50 jaar 

In het bezit van eigen wagen en 
rijdt gemiddeld >15.000 km/jaar 

32% 
29% 42% 32% 38% 26% 

 

De leefwereld van studerende jongeren bepaalt mee het autogebruik. 

Ongeveer 7 op 10 jongeren vat hogere studies aan in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar en brengt 
daardoor een belangrijk deel van de tijd door in een stedelijke omgeving waar vaak een beter openbaar 
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vervoer aanbod is en waar het groepsgebeuren belangrijk is.  Dit zijn voor jongeren de twee belangrijke 
redenen om de auto niet te gebruiken. 

Wat zijn de specifieke argumenten voor jongeren om de wagen niet te gebruiken  

 Gemiddeld 18-24 25-30 Stad Landelijk 

Ik heb geen rijbewijs (of niemand om mij te vervoeren) 10% 30% 9% 11% 9% 

Ik heb gemakkelijk toegang tot het openbaar vervoer  19% 21% 23% 26% 11% 

De aankoop van de wagen is te duur 11% 19% 12% 13% 10% 

Ik verplaats me liever op een andere wijze, samen met vrienden 6% 18% 7% 7% 5% 

 

Volgens de studie is het massale overstappen op de auto bij de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar niet 
afhankelijk van het al of niet beschikbaar zijn van het openbaar vervoer. 18 tot 24 jarigen en 25 tot 30 
jarigen hebben namelijk gemiddeld even gemakkelijk toegang tot openbaar vervoer.  

Het belangrijkste verschil in het profiel tussen beide leeftijdsgroepen is dat de leeftijdsgroep van 25 tot 30 
jaar beroepsactief wordt en een gezin sticht (alleen gaat wonen), en het bezit van een wagen daarbij als 
een noodzaak wordt ervaren (een stijging met 17%). Ze kunnen hun leven veel minder voorstellen zonder 
auto (een stijging met 14%).  

Wat is onze houding tegenover de wagen? 

 Gemiddel
d 

18-24 jaar 25-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar >50 jaar 

We kunnen ons leven niet voorstellen zonder 
wagen 

64% 
54% 68% 65% 67% 64% 

Een wagen laat toe om voor mijn gezin te zorgen  55% 41% 58% 63% 64% 52% 

Een wagen is een ecologische slechte keuze 42% 44% 45% 46% 45% 35% 

Er zijn onvoldoende alternatieve vervoermiddelen 
om mij te verplaatsen 

29% 
34% 37% 31% 30% 24% 

We besteden liever ons geld aan andere zaken 
zoals reizen, smartphone,… 

33% 
44% 49% 41% 32% 22% 

 

Argumenten zoals ecologie, beschikbaarheid van vervoersalternatieven, prioriteiten binnen het budget 
scoren bij beide leeftijdsgroepen even hoog, en die bepalen dus niet het grote verschil qua autobezit en 
autogebruik. 

Het mobiliteitsprofiel van jongeren 

 

Het mobiliteitsprofiel van de jongeren: welk hoofdvervoermiddel bij verschillende gelegenheden? 

 Gemiddeld 18-24 jaar 25-30 jaar 31-40 jaar 

Wagen, meerijden 62% 81% 70% 62% 

Openbaar vervoer 46% 72% 53% 44% 

Te voet 47% 53% 55% 50% 

Wagen, zelf rijden 68% 39% 69% 71% 

Met de fiets 37% 38% 44% 42% 

 

In deze tabel valt duidelijk af te lezen dat jongeren van 18 tot 24 jaar een zeer specifieke mobiliteitsmix 
hebben, waarbij ze vooral meerijden als passagier in de wagen (81% verplaatst zich vaker op deze wijze), 
het openbaar vervoer gebruiken (72%) en te voet gaan (53%). Dit is duidelijk verschillend van de 
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mobiliteitsmix bij oudere generaties. Vooral het meerijden met de wagen en het gebruik van het openbaar 
vervoer nemen af met de leeftijd. Naarmate men ouder wordt wijzigt het meerijden vooral in het zelf rijden. 

De evolutie van het gebruik van de fiets volgt deze trend niet omdat dit gebruik licht stijgt bij de oudere 
leeftijdscategorieën van 38% naar 44% bij de groep 25 tot 32 jarigen. 

Jongeren combineren gemakkelijk verschillende vervoermiddelen 

De vlotheid waarmee de jongste leeftijdsgroep verschillende vervoermiddelen combineert, neemt af met het 
ouder worden: 6 op 10 jongeren van 18 tot 24 jaar combineren twee vervoermiddelen om hun 
eindbestemming te bereiken. Bij de volgende twee leeftijdsgroepen (25 tot 30 en 31 tot 40 jaar) neemt het 
combineren telkens af met 10%. 

De combinatie beperkt zich tot twee verschillende vervoermiddelen: het openbaar vervoer met de fiets 
(26%) ofwel de auto (31%).  

Jongeren combineren het vaakst fiets of wagen met openbaar vervoer 

 18-24 jaar 25-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar 

Combineert verschillende vervoermiddelen 60% 50% 40% 37% 

Combineert 2 vervoermiddelen 55% 45% 36% 34% 

Combineert fiets en wagen 9% 9% 9% 6% 

Combineert fiets en openbaar vervoer 26% 20% 13% 9% 

    Combineert wagen en openbaar vervoer 31% 27% 19% 23% 

    Combineert 3 vervoermiddelen 7% 5% 3% 1% 

 

Het reismotief bepaalt de mate waarin vervoermiddelen gecombineerd worden en welke 
hoofdvervoermiddelen gebruikt worden. In het woon-werk verkeer wordt het openbaar vervoer als 
hoofdvervoermiddel gebruikt met de fiets in voortransport (46%) of als natransport (35%). In de vrije tijd 
wordt het openbaar als hoofdvervoermiddel gecombineerd met fiets of wagen. Wanneer men iemand 
bezoekt wordt na de trip met het openbaar vervoer de persoon het vaakst opgepikt met de wagen. 

Wanneer combineren we het vaakst verschillende vervoerswijzen 

 Fiets + OV OV + fiets Wagen + OV OV + wagen 

Om naar het werk te gaan 41% 35% 28% 10% 

Vrije tijd 46% 39% 47% 36% 

Om vrienden/familie te bezoeken 25% 23% 18% 37% 

Om te winkelen 20% 19% 18% 17% 

 

Mobiliteit speelt een rol voor jongeren bij de keuze van de woonplaats en de werkplaats. 

Parkeerproblemen, files en nabijheid van winkels is voor iedere leeftijdsgroep een aandachtspunt. 

Voor de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar is de nabijheid van de werkgever (35%) en van een bus- of 
tramhalte of treinstation (37%) ook zeer belangrijk.  

De leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar vindt naast de nabijheid van de werkgever, ook de nabijheid van 
vrienden en familie, en van de school zeer belangrijk. Het feit dat in deze leeftijdsgroep vaak een gezin 
gesticht wordt, heeft daar veel mee te maken.  

Dat voor de 25 tot 30 jarigen het belang van openbaar vervoer begint te tanen, tonen ook volgende cijfers 
weer aan. 
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Wat is belangrijk op vlak van mobiliteit 

 gemiddeld 18-24 jaar 25-30 jaar 31-40 jaar 

Geen parkeerproblemen 39,2% 37,9% 40,1% 37,6% 

Nabijheid van winkels 34,4% 35,2% 35,6% 35,7% 

Weinig last van files 33,8% 34,2% 37,2% 28,5% 

Nabijheid van werkgever 27,6% 34,6% 34,7% 28,0% 

    Nabijheid halte/station openbaar vervoer 26,7% 36,6% 29,3% 27,7% 

    Nabijheid vrienden/familie 25,2% 28,4% 35,1% 28,7% 

    Nabijheid scholen 21,5% 19,6% 28,7% 30,3% 

    Nabijheid snelweg 14,2% 19,3% 21,2% 16,5% 

 

Uit eerder onderzoek bleek dat de keuze van de woonplaats zeer bepalend is voor de autoafhankelijkheid. 
Bij gebrek aan goed openbaar vervoer in de nabijheid, is men al snel aangewezen op de auto. De 
(elektrische) fiets blijft echter wel een alternatief voor trajecten tot 10 kilometer.  

Daar waar voor de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar de nabijheid van openbaar vervoer zeer belangrijk is bij 
de woonplaats keuze (37%), daalt bij de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar dit belang helaas tot 29%. 

Keuze van woonplaats 

Keuzecriteria die uitermate en zeer belangrijk zijn gemiddeld 18-24 jaar 25-30 jaar 

Geen parkeerproblemen 39% 38% 40% 

Nabijheid van winkels 34% 35% 36% 

Weinig last van files 34% 34% 37% 

Nabijheid van werkgever 28% 35% 35% 

    Nabijheid halte/station openbaar vervoer 27% 37% 29% 

    Nabijheid scholen 22% 20% 29% 

    Nabijheid snelweg 14% 19% 21% 

 

Jongeren laten mobiliteitscriteria mee spelen bij de keuze van een werkgever. 

Bedrijven die jong talent willen aantrekken zullen duidelijk meer rekening moeten houden met 
mobiliteitsaspecten. Dit beperkt zich niet tot de filedruk onderweg, maar ook de afstand tot de woonplaats 
en de beschikbaarheid van openbaar vervoer spelen een rol.  

 


