
 

 
 
 
 
© Juli 2020 Deloitte Belgium  
 

Persbericht 
 

Contact: Julie Van Hoorick 

Title: Marketing & Communications officer 

Mobile : +32 (0) 477 47 40 11  

Email: jvanhoorick@deloitte.com 

 

Bijna helft van Belgische consumenten wil in komende drie 

maanden openbaar vervoer vermijden omwille van COVID-

19  
73% van de organisaties binnen het ecosysteem van de mobiliteit vreest dat de onzekerheid nog 

twee tot drie jaar zal aanhouden  

 

Brussel, België – 16 juli 2020 

 

Deloitte’s laatste Global State of the Consumer Tracker besluit dat 43% van de Belgische 

consumenten van plan is om het gebruik van het openbaar vervoer in de komende drie maanden 

te beperken. Parallel daaraan peilde het laatste onderzoek van Deloitte Belgium, uitgevoerd met 

de steun van ITS.be, naar de toestand van de mobiliteit na COVID-19; Daarbij werd vastgesteld  

dat 73% van de organisaties binnen het Belgische mobiliteitsecosysteem ervan overtuigd is dat 

de consumenten zich in de komende twee tot drie jaar onzeker zullen blijven voelen over het 

gebruik van het openbaar vervoer. 63% meent dat dit zal resulteren in een verminderd gebruik 

van het openbaar vervoer in diezelfde periode. Er is een wijdverbreide bezorgdheid dat dit zich 

zou kunnen vertalen in een modal shift (verandering van vervoerwijze) ten voordele van de auto. 

Dit zou op zijn beurt kunnen leiden tot aanzienlijke fileproblemen. Het mobiliteitsecosysteem 

onderneemt acties die tot een aanzienlijk uitgebreide samenwerking en digitalisering zullen 

leiden en zullen resulteren in meer innovaties ten bate van de consumenten.   

Deloitte Global interviewde 3.000 Belgische consumenten om een beeld te krijgen van de belangrijkste 

bekommernissen op economisch en gezondheidsvlak die de mobiliteitsbehoeften en –gedragingen van het 

publiek sturen na afloop van de lockdown. Tegelijk bevroeg Deloitte België 40+ organisaties die het integrale 

Belgische mobiliteitsecosysteem vertegenwoordigen, gaande van openbaarvervoerbedrijven en 

beleidsmakers tot autoleasemaatschappijen en technologische scale-ups. De resultaten van beide enquêtes 

werden gecombineerd om deze nieuwe studie te creëren: de toestand van de mobiliteit na COVID-19.   

Onzekerheden werken files in de hand  

43% van de Belgische consumenten geeft aan dat ze van plan zijn om het gebruik van het openbaar vervoer 

in de komende drie maanden te beperken, meestal omwille van het vermeende risico op besmetting. Andere 

Europese landen zoals Duitsland (46%) en Frankrijk (54%) geven vergelijkbare resultaten te zien, hoewel 

inwoners van landen zoals Spanje (64%) en Italië (68%), wier gezondheidssystemen zwaarder werden 

getroffen door de crisis, nog voorzichtiger lijken te zijn als het erom gaat opnieuw gebruik te maken van het 

openbaar vervoer. Een mogelijke tweede golf van het virus zou wellicht een vergelijkbare impact te zien 

geven in België. 

73% van de organisaties in de Belgische mobiliteitssector maakt zich zorgen dat deze onzekerheid twee tot 

drie jaar zal duren en 63% meent dat dit zal resulteren in een verminderd gebruik van het openaar vervoer 

  

  



 

 

in diezelfde periode. Als het openbaar vervoer opereert met een beperkte capaciteit, bestaat het risico dat dit 

kan leiden tot een modal shift naar – opnieuw – de auto. Volgens de TomTom Traffic Index komt het verkeer 

in Brussel alweer aan bijna 90% van het normale fileniveau dat werd opgetekend in 2019.  

Aled Walker, Deloitte Belgium Future of Mobility Leader: “Voor de herstart van de economie is het 

cruciaal dat mensen zich op een veilige manier kunnen blijven verplaatsen. Er bestaat echter een risico op 

meer files tenzij er aangepaste initiatieven worden genomen, bijvoorbeeld om te garanderen dat flexibel 

werken een essentieel aspect wordt van ‘the next normal’. Gelukkig is de helft van de organisaties in het 

mobiliteitsecosysteem het ermee eens dat er acties kunnen worden ondernomen om een verdere toename 

van de files te voorkomen. Prioriteit moet worden verleend aan onder meer een grotere aantrekkelijkheid 

van alternatieve vervoersmogelijkheden, een opfrissing van het fiscale kader en de bevordering van de 

transitie naar groene mobiliteit.” 

9 op 10 mobiliteitsorganisaties vragen de overheid om een tussenkomst  

95% van de ondervraagde mobiliteitsorganisaties denkt dat het gebruik van persoonlijke fietsen/steps in de 

toekomst zal toenemen en 70% meent dat deelfietsen/-steps een vergelijkbaar traject zullen kennen. De 

fietsinfrastructuur is echter nog niet geschikt om die vraag te ondersteunen. Volgens VIAS rekenen drie op 

vier Belgische consumenten op de overheid om meer investeringen te doen in fietspaden. Stijn 

Vandeweyer, Deloitte Belgium Public Transport Leader: “Dit weerklinkt bij 9 op 10 

mobiliteitsorganisaties, die om een overheidstussenkomst vragen in het kader van de herstart van de 

mobiliteit met het oog op het vermijden van grotere files. Dit moet vooral gebeuren aan de hand van 

investeringen in snelwegen en wegen voor fietsers en voetgangers (90%) en een verbetering van het 

openbaar vervoer (90%).” 

De rol Public Transport Operators of PTO’s in het economisch herstel en de afbouwstrategie is cruciaal – het 

is belangrijk om te garanderen dat niet alle pendelaars overstappen naar de eigen auto. Er heerst veel 

onzekerheid over het reisgedrag van de consument (bv. overheid die nieuwe maatregelen lanceert in 

antwoord op een tweede golf, …). PTO’s moeten dit scherp in het oog blijven houden en acties ondernemen 

om het vertrouwen en de veiligheid van de consument te verzekeren. Het is belangrijk dat PTO’s de 

digitalisering blijven versnellen, bijvoorbeeld toepassingen om de real-time bezettingsgraad te monitoren en 

te beheren, investeringen in contactloze tickets en digitale betaling, en het inrichten van open 

dataplatformen voor een op de vraag gebaseerde planning en een dynamische planning van de 

dienstregeling. 

Meerderheid steunt verschuiving naar belasting op autogebruik 

Twee derde van de mobiliteitsorganisaties is voorstander van een verschuiving naar een gebruiksbelasting, 

gebaseerd op wanneer en waar met een voertuig wordt gereden. Zo moeten verantwoorde transportkeuzes 

worden gestimuleerd, bijvoorbeeld via slimme fileheffingen ter vervanging van de huidige belasting op basis 

van het bezit van een wagen. De overheid wordt ook aangespoord om meer juridische duidelijkheid te 

scheppen inzake nieuwe vormen van mobiliteit (bv. e-steps, autodelen), vooral met omvatting van een 

geharmoniseerde behandeling op fiscaal vlak en inzake sociale zekerheid. Ze moet ook zorgen voor een 

eenvoudige naleving als het gaat om multimodale mobiliteit. Dit kan de aantrekkelijkheid van alternatieven 

voor de auto vergroten, in het verlengde van de succesvolle toename van het fietsgebruik door werknemers 

in de voorbije jaren. Dat gebruik werd dubbel zo groot van 2018 tot 2019. 

Timothy Bruneel, Director Deloitte Belgium Tax & Legal: “Het gebrek aan fiscale duidelijkheid inzake 

nieuwe vormen van mobiliteit, zoals e-steps en autodelen, weerhoudt veel werkgevers ervan om hun 

werknemers verschillende (alternatieve) vervoeropties aan te bieden. Als de behandeling op fiscaal vlak en 

op het vlak van sociale zekerheid kan worden verduidelijkt en geharmoniseerd, kunnen ondernemingen hun 

werknemers meer keuzemogelijkheden en flexibiliteit verschaffen. Zo kunnen ze ook de transitie naar de 

toekomst van de mobiliteit in België ondersteunen.” 

 



 

 

Handhaving overstap naar elektrisch rijden blijft noodzakelijk  

Twee derde van de organisaties binnen het mobiliteitsecosysteem is ervan overtuigd dat de transformatie 

naar elektrische wagens, die van start was gegaan vóór de COVID-19-crisis, zal worden gehandhaafd of zelfs 

nog versneld in de komende twee tot drie jaar. Maar dan moeten de grootste hinderpalen waarmee 

consumenten te maken krijgen, blijvend worden aangepakt, met name het gebrek aan laadinfrastructuur en 

de hogere prijs. Dit vereist een samenwerking van de overheids- en de privésector om te garanderen dat de 

nodige structuur aanwezig is.   

Eric Desomer, Deloitte Belgium Automotive Leader: “Er heerst bezorgdheid dat de financiële crisis kan 

leiden tot een lagere vraag naar elektrische auto’s, omdat consumenten minder uitgeven en mogelijk minder 

geneigd zijn om risico’s te nemen. Daarom is het positief dat nieuwe beleidsregels en initiatieven het 

economisch herstel blijven koppelen aan een duurzaam herstel, bijvoorbeeld aan de hand van de Europese 

Green Deal”  

Innovatie staat hoog op de agenda 

46% van de mobiliteitsorganisaties plant een herevaluatie van hun aanbod van producten en/of diensten, 

41% wil hun integrale bedrijfs- en werkingsmodel herzien, en 37% gaat nieuwe tariefmodellen overwegen, 

zoals tarieven op basis van abonnementen. Aled Walker: “Analyses van voorgaande crisissen tonen aan dat 

na de initiële verstoring van de markt, vaak meer innovatie volgt. Na COVID-19 is het duidelijk dat bedrijven 

moeten blijven innoveren om zich aan te passen aan een veranderende dynamiek van de markt en om een 

blijvend prestatieniveau te verzekeren. Naar verwachting zullen ook de consumenten hun voordeel doen met 

die toegenomen competitiviteit.” 

Digitalisering en samenwerking essentieel voor de toekomst van mobiliteit  

Zeven op tien organisaties in het mobiliteitsecosysteem zijn van plan om nog meer te investeren in 

digitalisering dan ze oorspronkelijk van plan waren. Eenzelfde aantal respondenten heeft er alle vertrouwen 

in dat Mobility-as-a-Service (MaaS) de mobiliteit op lange termijn kan verbeteren, waardoor mensen met één 

enkele toepassing een multimodaal traject kunnen plannen, reserveren en betalen. Stijn Vandeweyer: “Het 

potentieel van MaaS om de reiskosten en –tijden te optimaliseren, om de overstap naar alternatieve 

vervoermiddelen te bevorderen en zelfs om gebruikers het veiligste (en meest hygiënische) traject aan te 

bieden, is relevanter dan ooit. Om dit mogelijk te maken, zijn snellere investeringen in gegevensuitwisseling 

en interoperabiliteit noodzakelijk.” 

Vandeweyer besluit: “Hoewel veel mobiliteitsorganisaties het moeilijk hebben tijdens de crisis, zou het 

ecosysteem er als geheel zelfs sterker kunnen uitkomen. De helft van de mobiliteitsbedrijven ging tijdens de 

crisis nieuwe partnerships aan (Belfius sloeg bijvoorbeeld de handen in elkaar met Lab-Box om te investeren 

in Skipr). Ze zijn van plan om deze te bestendigen op middellange tot lange termijn. De overheid is een 

actievere rol gaan spelen om het mobiliteitsecosysteem te organiseren en te helpen. Nauwe samenwerking 

zal van vitaal belang zijn om de mobiliteit te herstarten en het economisch herstel in de hand te werken – 

een organisatie die geen tijd en middelen investeert in samenwerking met potentiële partners in het 

ecosysteem loopt het risico om geïsoleerd achter te blijven als de toekomst van de mobiliteit aanbreekt.” 

 

 

*** 

Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4.400 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 

van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk advisory 

services. 



 

 

 

Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar 

kmo’s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 

organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2019 werd een 

omzet gerealiseerd van 565 miljoen euro. 

 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE LLP, een lid van Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening 

en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe 

is de expertise beschikbaar van meer dan 312.000 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2019 

bedroeg de omzet meer dan 46.2 miljard US-dollar. 

 

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK 

(“DTTL”)DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel 

“Deloitte Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een 

meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member firms. 
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