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Autogebruik | mei 2020 

 

Ons autogebruik in coronatijden: we rijden goedkoper, 

maar ook sneller: 

 Tanken werd goedkoper: we besparen meer dan 7 euro op een tankbeurt van 50 liter diesel 

 De autopendelaar die op 25 km van zijn werk woont, bespaart 89 tot 96 euro per maand aan 

brandstof doordat hij aan telewerken doet 

 We laten ons verleiden tot sneller rijden: VAB meet 65% meer snelheidsoverschrijdingen 

 

Tanken werd goedkoper: we besparen meer dan 7 euro op een 

tankbeurt van 50 liter diesel 

VAB vergeleek de brandstofprijzen van voor de coronamaatregelen met de huidige brandstofprijzen. Voor 

zowel diesel als benzine zijn deze goedkoper geworden. Op een tankbeurt van 50 liter diesel bespaar je 

daardoor €7,8 en bij benzine is dat €6,95. 

 

Brandstofprijzen  

 
Dieselprijs Tank 50 liter 

Benzineprijs Tank 50 

liter 

Voor 

corona 

(6/3/2020) 

€1,439 €71,95 

€1,414 €70,7 

Nu  €1,283 €64,15 €1,275 €63,75 

Besparing €0,156 €7,8 €0,139 €6,95 

 

 

De autopendelaar die op 25 km van zijn werk woont, bespaart 89 tot 96 

euro per maand aan brandstof doordat hij aan telewerken doet 

We zijn tijdens de coronamaatregelen uiteraard ook veel minder gaan rijden, waardoor we nog meer 

hebben kunnen besparen op de brandstofkost. Dit blijkt ook uit een enquête uitgevoerd door VAB bij meer 

dan 10.000 Vlamingen begin mei: 

 

 

 



 

 

 
 

 
VAB nv | Pastoor Coplaan 100 | 2070 Zwijndrecht | België 

 

2 

 

Hoeveel km leg jij gemiddeld per week af?  

 Algemeen Diesel Benzine 

 Voor 

maatregelen 

Tijdens 

maatregelen 

Voor 

maatregelen 

Tijdens 

maatregelen 

Voor 

maatregelen 

Tijdens maatregelen 

0-20  10% 
48% 7% 44% 12% 52% 

21-40  13% 
19% 11% 20% 15% 19% 

41-60  11% 
9% 10% 10% 13% 9% 

61-100  18% 
9% 17% 8% 19% 8% 

101-140 11% 
5% 11% 5% 11% 5% 

141-200 14% 
5% 13% 2% 13% 4% 

   > 200 23% 6% 21% 8% 16% 3% 

>300* 11% 1% 17% 2% 6% 0% 

* deze groep zit ook bij >200 

 

Vooral de groep die voor de coronamaatregelen veel reed (meer dan 300 km per week), heeft daardoor 

behoorlijk wat kunnen besparen op de brandstofkost. In de enquête vroegen we de respondenten die meer 

dan 300 km per week rijden naar hun gemiddeld verbruik: voor diesel is dat 6,1 liter, voor benzine 6,7 liter 

per 100km. 

Profiel van de automobilist die meer dan 300 km/week rijdt: 

- 68% rijdt met een dieselwagen, 26% met benzine 

- 81% woont op meer dan 25km van het werk 

- 39% is tijdens de coronamaatregelen gaan thuiswerken, 58% bleef met de wagen naar het werk 

gaan, (slechts) 7% is overgestapt op de fiets 

 

 Wat kost rijden voor en tijdens de coronamaatregelen voor wie voordien meer dan 300 km 

per week reed?  

 Aantal 

km per 

week  

100 km rijden  

diesel 

Kost per maand 

diesel  

100 km rijden 

benzine 

Kost per 

maand benzine 

(304km) 

Voor corona 

(6/3/2020) 
300 km  €8,78 

€112,80 €9,47 €121,74 

Tijdens 

corona 
71 km €7,83 

€23,79 €8,54 €25,97 

Besparing  229 km €0,95 €89 €0,93 €95,77 

*gemiddeld 

 

Met minder verkeer laten we ons verleiden tot sneller rijden  

VAB kan bij haar vervangwagens de effectief gereden snelheid nagaan in de verschillende snelheidszones. 

Opvallend is dat tijdens de coronamaatregelen het aantal snelheidsoverschrijdingen per 100 gereden 

kilometer met 65% is gestegen. Voor de coronamaatregelen lag dat gemiddeld op 6,7 overschrijdingen per 

100 km, tijdens de “lockdown-light” steeg dat naar 11,1 overschrijdingen per 100km. 
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De verhouding van de snelheidsovertredingen per zone: 

 % overtredingen 

Zone 30 11% 

Lokale wegen (50 km/u) 40% 

Gewestwegen 70 km/u 19% 

Gewestwegen 90 km/u 14% 

Autosnelwegen (100 of 120 km/u) 16% 

 


