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•Online bevraging van 2 tot 17 november 2021
•3000 Belgen, representatief naar:

• leeftijd (18-80 jaar)
• geslacht
• diploma
• gewest waar men woont

Bevolkingsenquête MaaS
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Bezit van een smartphone en gebruik van 
minstens één mobiliteitsapp, naar 
leeftijdscategorie
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  % indien gebruik 
(N=1561)

% totaal 
(N=3000)

Routeplanner auto 73,3% 38,1%
Routeplanner trein 49,8% 25,9%
Ticketing trein 48,3% 25,1%
Routeplanner bus, tram, metro 42,0% 21,9%
Ticketing bus, tram, metro 34,5% 18,0%
Zoek- en/of betaalfunctie tankstation 23,3% 12,1%
Routeplanner fiets 16,0% 8,3%
Bijstand in geval van pech of ongeval 14,0% 7,3%
Parkeerinformatie 12,8% 6,6%
Druktebarometer openbaar vervoer 10,9% 5,7%

Top-10 van de mobiliteitsapps
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% indien 

niet-gebruik 
(N=1248)

% totaal 
(N=3000)

Ik ben tevreden over de vervoermiddelen die ik 
gebruik 74,7% 31,1%

De informatie die ik heb om me te verplaatsen is 
voldoende 68,6% 28,5%

Gebrek aan transparantie op het gebied van 
gegevensbescherming 55,8% 23,2%

Ik heb geen behoefte om verschillende 
vervoerswijzen te vergelijken 52,5% 21,8%

Buitenshuis maak ik geen verbinding met het internet 47,8% 19,9%

De capaciteit van mijn smartphone is te laag 40,5% 16,8%

Redenen om geen mobiliteitsapp te gebruiken
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Mate van interesse in een routeplanner, 
naargelang het type vervoermiddel
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Mate van interesse in een mobiliteitsapp voor 
betaling, naargelang het type vervoermiddel
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Mate van interesse in een mobiliteitsapp voor 
betaling, naar leeftijdscategorie
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Mate van interesse in het gebruik van apps voor 
mobiliteitsdiensten
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Mate van interesse in het gebruik van apps voor 
mobiliteitsdiensten, naar leeftijdscategorie
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Mate van interesse om een MaaS-app te 
gebruiken
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  % 

Helemaal niet geïnteresseerd  <<< 13,3%    
<<  10,9% 41,5%

<  17,3%
>  26,0%

>>  18,7% 58,5%
Heel geïnteresseerd  >>> 13,8%



Mate van interesse om een MaaS-app te 
gebruiken
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  % 

Helemaal niet geïnteresseerd  <<< 13,3%  
<<  10,9%

<  17,3%
>  26,0%

>>  18,7%
Heel geïnteresseerd  >>> 13,8%

58,5%
Geëxtrapoleerd naar de 
hele bevolking ≈ 50%



Mate van interesse om een MaaS-app te 
gebruiken, naar leeftijdscategorie
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  %
Hiermee kunt u routes vergelijken qua duurtijd 79,4%
Files vermijden door een alternatieve route of vervoermiddel te kiezen 77,8%
Flexibiliteit (aanpassing traject in real time) 76,5%
Hiermee kunt u routes vergelijken qua kosten 73,1%
Gebruiksvriendelijkheid (onmiddellijke toegang tot alle vervoermiddelen via één 
enkele toepassing) 72,7%

Meer keuze wat betreft vervoerswijzen (verschillende alternatieven beschikbaar) 65,4%
Hiermee hoeft u maar één betaling te doen voor alle aangeboden vervoerswijzen 62,1%
Dit zou een aanvulling zijn op het aanbod van openbaar vervoer 62,0%
Handig alternatief voor de auto 59,9%
Hiermee kunt u routes vergelijken qua ecologische impact 53,9%

Redenen voor het (potentiële) gebruik van 
mobiliteitsapps
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  %

Toeristische verplaatsingen (buiten de eigen omgeving) 78,0%

Verplaatsingen in verband met vrije tijd (sport, cultuur, 
winkelen, sociale uitstapjes, enz.) 50,7%

Woon-werkverkeer of schoolverkeer 28,9%

Verplaatsingen voor boodschappen, bankzaken, 
medische afspraken, enz. 22,7%

Verplaatsingsmotieven waarbij men 
mobiliteitsapps zou gebruiken
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Geschatte impact van een MaaS-app op het 
verplaatsingsgedrag, per vervoersmodus
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% dat 

meer zou 
gebruiken

% dat 
minder 

zou 
gebruiken

Netto-impac
t

Openbaar vervoer 35,3% 7,4% + 27,9%

Stappen of fietsen 29,2% 8,0% + 21,1%

Auto 10,4% 25,3% – 14,9%

Aandeel respondenten dat door MaaS zijn/haar 
verplaatsingsgedrag zou aanpassen, per vervoersmodus
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www.mobilit.belgium.be

Dank voor uw aandacht


