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België scoort goed op de Europese automobiliteits-index. Alleen de overheid is nog 
niet helemaal mee.

Van de 28 Europese lidstaten haalt België de zesde plaats op de Mesi-score. Dat letterwoord staat voor
‘Mobility Economy and Society Index’. Met die index meet de Europese Commissie hoe autovriendelijk de 
lidstaten zijn. Denemarken haalt de eerste plaats, Finland staat op twee, Zweden, Nederland en Luxemburg 
op drie, vier en vijf. België doet het beter dan grote lidstaten als Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk. 
We zijn wel één plaatsje gezakt: vorig jaar haalde België de vijfde plaats.

(Lees verder onder de kaart)

Op het gebied van autobezit haalt België een hoge score.  Foto: collectie Huis Van Alijn, Gent 1 van 2 
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Hoe autovriendelijk zijn Europese landen?
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De goede score hebben we vooral te danken aan het wagenpark. De deelscore ‘carpossession’ is de op twee 
na hoogste van Europa. Van de gezinnen heeft 99,9 procent toegang tot een auto, en 80 procent maakt daar 
ook gebruik van. Van de honderd gezinnen zijn er 68 met twee of meer auto's. Dat laatste moet wel beter, 
stelt de Europese Commissie vast. Dit cijfer is eigenlijk erg mager: 22 Europese landen doen beter. Ook is 
rijden vrij duur, stelt de Commissie vast. Gezinnen besteden 11 procent van hun inkomen aan autorijden. In 
17 Europese landen is dat minder.

Wat betreft het aantal automobilisten scoort België niet slecht: 84 procent van de volwassenen heeft een 
rijbewijs. Slechts acht landen doen beter. Qua woon-werkverkeer zit België in de Europese top. Schoolgaan 
met de auto is maar matig ingeburgerd, en is elders aanzienlijk populairder.

Ook bedrijven maken veel gebruik van auto's. In maar vier landen is deze score nog hoger. Het gaat dan om 
zaken als prospectie, werfpersoneel en -bezoek, en a-commerce. De meeste bedrijven hebben een eigen 
wagenpark uitgebouwd, en/of ondersteunen de aankoop van auto's door hun personeel. Steeds vaker trekken 
ze ook weg uit de steden, en vestigen ze zich nabij de internationale autowegen, waar de bereikbaarheid 
optimaal is.  De automobiliteit is overigens een belangrijke motor voor de economische bedrijvigheid: 
assemblage, onderhoud en herstelling, brandstof, infrastructuur en bouw, leningen en verzekeringen, tweede 
handsverkoop...



Het zwakste punt is de automobiele score van de overheid. Die investeeert te weinig in de uitbouw van het 
wegennet, en in de noodzakelijke aanpassing van de steden, die (nog) niet op maat van de auto's zijn 
gemaakt. ‘Hier doet België het minder goed, en de vooruitgang is het afgelopen jaar gestagneerd’, klinkt het 
streng. Ook op fiscaal vlak kan de overheid een tandje bijsteken, om het autorijden voor de gezinnen 
budgetvriendelijker te maken.
Europees Commissaris Andrus Ansip, die de resultaten gisteren voorstelde, benadrukte dat er een diepe 
automobiele kloof is ontstaan tussen landen die het goed doen en landen die minder goed scoren. Bij die 
laatste groep zitten niet alleen voor de hand liggende landen als Roemenië en Bulgarije, maar ook een 
rijker land als Italië, waar de stedelijke infrastructuur meer op vespa's is gericht. Die kloof is zelfs nog iets 
breder geworden dan vorig jaar.




