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Het aantal mensen dat aan autodelen
doet, is het voorbije jaar sterk ge-
stegen en die trend zet zich ook in
2022 verder. “In vijf jaar tijd is het
aantal autodelers in België vermenig-
vuldigd met factor zeven tot 194.000
leden die samen meer dan 4.600
auto’s delen”, zegt Jeffrey Mathijs,
directeur van Autodelen.net. “Vorig
jaar kwamen er in Vlaanderen alleen
al 50 procent meer autodelers bij. In
het Vlaams gewest zijn er nu 122.000
mensen die gebruik maken van een
deelauto. De verschillende aanbieders
van autodelen geven aan dat die groei
ook in 2022 verder gaat. Het is nog
net te vroeg om een relatie te spotten
tussen de stijgende brandstofprijzen
en de groei van autodelen. Vóór
iemand de stap zet naar autodelen,
gaat daar vaak een lang proces aan
vooraf waarbij mensen moeten
wennen aan het idee van geen eigen
auto meer te bezitten. Door de hoge
brandstofprijzen is het financieel nu
nog interessanter geworden om te
starten met autodelen. In 2020 kon je
al snel 2.000 tot 3.000 euro besparen
door je auto te delen of gebruik te
maken van een aanbieder in de buurt.
Volgens recente berekeningen die we
samen met Testaankoop deden, kan
er bij sommige aanbieders nog eens
tot 1.000 euro extra bespaard wor-
den. We zien dat de stijging van de
brandstofprijzen niet één op één
wordt doorgerekend in de prijs die
deelauto-aanbieders aanrekenen. De
afgelopen twaalf maanden steeg de
kilometerprijs bij de aanbieders met
maximaal 10 procent, wat een pak
minder is dan de stijging aan de pomp.
Bovendien zijn de tarieven bij een deel
van de aanbieders ongewijzigd ge-
bleven.”
Q Jouw voordeel bij autodelen bere-
kenen kan via: 
www.savewithcarsharing.be

“Autodelen door
hoge brandstof-
prijzen nóg
voordeliger”

DOOR VINCENT VANHOORNE
——–
Vijf maanden terug besliste Lucas
Verbeke om voortaan elke dag met de
fiets naar het werk te gaan. “Ecologi-
sche en financiële motieven lagen
aan de basis van mijn besluit”, vertelt
Lucas. “Ik kocht een elektrische fiets
en sindsdien ga ik elke dag met de
fiets naar mijn werk in een middelba-
re school in Ieper. Dagelijks leg ik 21
kilometer af, door weer en wind. In fe-
bruari fietste ik op die manier 60 euro
aan fietsvergoeding bij elkaar en
spaarde ik ongeveer 50 euro aan ben-
zine uit. Ook andere verplaatsingen
doe ik nu zoveel mogelijk met de fiets.
Voorlopig behoud ik mijn wagen,
maar op lange termijn is het plan om
die weg te doen.” Lucas is niet de eni-
ge die recent voor de fiets koos voor
zijn woon-werkverkeer. Dat blijkt uit
cijfers van HR-dienstverlener SD
Worx die over data beschikt van werk-
nemers die een fietsvergoeding ont-
vangen van hun werkgever. “Het be-
drag dat een werknemer maximaal
per getrapte kilometer mag krijgen
om vrij van RSZ-bijdragen en belas-
tingen te zijn, bedroeg in 2021 0,24
euro, vanaf dit jaar is dat 0,25 euro”,
zegt Veerle Michiels, juridisch advi-
seur bij SD Worx. “Het toekennen van

de fietsvergoeding is geen wettelijke
verplichting, waardoor het werkelijke
aantal fietsende pendelaars wellicht
nog een stuk hoger ligt. In de corona-
jaren 2020 en 2021 is het aantal fiet-
sers naar het werk zeker niet afgeno-
men. Over het volledige jaar 2021
steeg het aandeel werknemers met
een fietsvergoeding naar 15,73 pro-
cent, tegenover 14,96 procent het jaar
voordien. Oost-Vlaanderen is koplo-
per (19,19 procent), gevolgd door
Antwerpen (17,49 procent), West-
Vlaanderen (15,14 procent), Limburg
(12,72 procent), Vlaams-Brabant
(7,75 procent) en Brussel (5,54 pro-
cent). Een lockdown en telewerk
zorgden er wel voor dat het totale
aantal gefietste kilometers met een
vijfde daalde in 2021. De gemiddelde
fietspendelaar kreeg in 2021 72 euro
fietsvergoeding, waar dat in 2020
92,16 euro was.”

BESPAREN OP DE TANKKAART
“Tijdens de eerste twee maanden van
2022 kregen meer werknemers een
fietsvergoeding dan in dezelfde pe-
riode het jaar voordien”, vervolgt
Veerle Michiels. “In januari 2022 ging
8,43 procent van de werknemers met

de fiets naar het werk, in januari 2021
was dat 6,41 procent. In februari ging
het om 8,04 procent van de werkne-
mers, waar dat in februari van 2021
6,84 procent was. Het aantal fietsen-
de pendelaars lag de voorbije twee
maanden dus ongeveer een vijfde ho-
ger dan het jaar voordien. Januari en
februari zijn wintermaanden waarin
er traditioneel wat minder gefietst
wordt. We zien de fietstoekomst dus
positief, want met de lente en zomer
voor de deur zal dit nog fors stijgen.
Wellicht zullen ook de gestegen

brandstofprijzen meer mensen uit de
auto en op de fiets krijgen. Ook werk-
gevers die de kosten van bijvoorbeeld
hun tankkaarten onder controle wil-
len houden, kunnen het gebruik van
de fiets nog meer promoten. De vrij-
gestelde fietsvergoeding die daar te-
genover staat, kan daarbij nog een
duwtje in de rug geven. Ook hybride
werken is een van de oplossingen om
de kosten van de gestegen brandstof-
prijzen enigszins te drukken. Deels
thuis werken en deels op kantoor, kan
dit jaar dus ook effect hebben op het
uiteindelijke aantal kilometers dat
mensen al fietsend naar het werk zul-
len afleggen.” 
Ook Lore Vanvyaene is blij met haar
keuze voor de fiets voor woon-werk-
verkeer. “Toen ik te veel kosten kreeg
aan mijn oude wagen, was het plan
om een nieuw voertuig te kopen. In
afwachting leende ik de elektrische
fiets van mijn mama”, vertelt Lore.
“Dat viel zo goed mee, dat ik een fiets
heb gekocht in plaats van een nieuwe
wagen. Ik werk in de kinderopvang in
Wingene en Zwevezele en moet me
vaak verplaatsen tussen twee loca-
ties. Zo kom ik al snel aan zo’n 60 kilo-
meter per dag. Gemiddeld krijg ik
maandelijks zo’n 250 euro aan fiets-
vergoeding. Na een drukke dag met
de fiets naar huis rijden, brengt mij
mentale rust. Enkele collega’s heb-
ben ondertussen mijn voorbeeld ge-
volgd en komen nu ook met de fiets
naar het werk. Ik kan het iedereen
aanraden.”

STIJGENDE BRANDSTOFPRIJZEN DOEN ONS NAAR ALTERNATIEVEN ZOEKEN

Steeds meer werknemers
kiezen voor de fiets

BRUSSEL � Het aantal werknemers dat in januari en fe-
bruari van dit jaar een fietsvergoeding ontving, lag zo’n 20
procent hoger dan in dezelfde maanden van 2021. Dat
blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Worx. “Wellicht
zullen de gestegen brandstofprijzen ook de komende
maanden meer mensen uit de auto en op de fiets krijgen.”

› Lucas Verbeke en Lore Vanvyaene zijn
twee overtuigde fietspendelaars. (foto
Stefaan Beel/Tim Vansteelandt)

“Met de lente en
zomer voor de
deur, zal het
fietsgebruik bij
werknemers
nog fors 
stijgen”
Veerle Michiels, 
juridisch adviseur SD Worx
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meer fietsende werk-
nemers in januari en
februari 2022.20% bedroeg de 

gemiddelde fiets-
vergoeding in 2021.72€ van de Oost-Vlaamse

werknemers fietst naar
het werk.19%


